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Et
Hundrede Udvalde

DM Viser,
Om

Allehaande merkelige Krigs-
Bedrivt og anden selsom Eventyr,

Som sig her udi Riget
Ved

Gamle Kamper, RavnkuM
ge Konger, og ellers fornemme

Personer begivet haver, af Arilds
Tid til denne ncerpcerende Dag.

Forsgedc med det
Andet Hundrede Visey

Om

Danffe Konger,Mmpct og And«/
Samt hosfeyede Antegnelser,
Til Lyst og Lårdom.

KIOBENHAVN, 1764.
Trykt hos DlreHeurcn over Hans Rongelil«

tNn)estcers og Univcrlitctt Bogtrykkeris
Nicolaus Christian -HFpffner.

Og findes hos bannem til Kiebs,



Danste Kampe - Viser ? Om veb
H 1 Mrvcerdige, og HOj-lards Mands

Hr. Peder Syvs berswmelig Vmd
stibelighed og Forfarenhed i Danffe
csvitelier, ere samlede/ og med goA An
merkninger forklarede, tiene saa Ml tit Foe
derne - Landets Histories Grund -vold at op
lyse, som ved deres offentlige Tryck til man
ges Fornejelst. '

. ~ ;z Johanneslenstn



Stormægtigste, Hsybaarne
Fsrstinde og Dronning

Umalttl,

DrmMg til DanmU^^

og Norge, de Venders og Go
ters/M Land-Grevinde til Hessen,
Fsrstmde tilHittsseld, Hertuginde i Sles
vig/ Holsten, Stormarn og Dvtmersten,

Grevinde til Oldenborg og Delmenhorst,
Kassenelletzogen, Diets, ZiegenhaiN/

Nidda og Skavenborg.

Allernaadigste Dronning,

Disse Viser
Vise hm til Viisdom,

Og undervist de u-vlst/
At lcere den gode

Og forkaste den onde Nis,
ca) 3 Til



Til at fly Lyder,
Og ftlgc Dyder,

Vandre den rette Bane,
Skv den U-rette Vane,

Hade de Forige og Disse Tiders Undstab,
Have de Gamle Historiers Kundffab;

Kiende de Onde Idretters Frydelige Ind-
gang,

FarlHe Fremgang, men Smgelige Udgang,
De Gode Gierningers Besværlige Begyn

delse,
Men Herlige Endelse.

Saa at
Detsomßet er, bliver Most, og med Behag

EfterfOlges.
Det som U-reter, bliver U-roost og med Mis

hag forfelges.
Her mindes og findes
Gamle Ord, Gammel Tid,
Gammel Tale , Gammel Ild,
Gammel SM, Gammel Fliid.

Nyt m ey altid Nyttigt,
Nyligt ey altid Nydeligt,
Nykommet ey altid Belkommet,
Nymere er vel for de Nygccrige,

Men de Gamle, som er lenge Forholdt og
Opholdt,

Vorder omsider Afholdt og Beholdt
Ej alleene afKlde men Alde.

Det



Det Gamle er Gevt og Gemt,
Dog ej Forgemt eller Forglemt,
Ej stemt men Angenemt,
Bsr at elstes for sin 3Elde,

Og derfor Udsperes og Fremfsres,
Nl at hsres,

Og Lcrses, som er Udlast og Udledt
Det Beste tidt af Berste,

Lidet af Meget,
Faa Smykker af mange Stykken

De have
Adssillige Navn, dog ingen til Skade, men

Hvcr til Gavn.
De ere

Listige og Lystige,
Ej saa Kunstige som
Ej Fyndige som Mdige,
Ej Artige som Tartige,

Kallede
i. Fordums Kvader,

Som med deris Blkvadi Omkvad, sg
GamenskvHd,
Udkvcrdes smukt
Med Gavn og Frukt,

Og ere i allehaande Tilfald,
I Kierlighed

Hiertelige dog tidt Smertelige,
I Hevngmighed

Kyndige dog ofte Syndige,
(a) 4 I Vold



I Vold og Trodsighed'
GlEdeltze, dog sidst Grcedelige.

2. Stefiamal,
Med deris Gamle Stav og Maal
Af sterre Frihed end det ny Maal.

z. Drapa,
"'Vm Drabelige Bedrifter.

4. Draplmg,
Om mindre rigtige og vigtige Forret

muger.
Det er

Om Ringe Ting.
5. Drotkwd,

Som kvade om Drotters og Herrers
Idwwr.

'6. BoMesw-Sange,
Naar mand Sang med Klem og Klang,

I Borgen uden Sorgen,
I Stuen ved Gruen,
Udi Ro og Mag
M Velbehag.

Her stes Erempel paa
Haarde og Milde,
Spage og Vilde,
Okalcke og Gilde,
Hoor og Mord,
Skyld og Styld,

Slsm Gerighch, Slemterighed;
Kor^



Korteligen
Velgierm'ng, Misgierning.

Her Loves og Lsnnes,
Hæderlige/ Redelige,
Fredelige, Sædelige,
Venlige, Ticnlige,

Her Lastes og Straffes
Arrige, Karrige,
Slemmere, Demmere,
Voldsmcend , TroldsMMd.

Hundrede Danffe Viser strev tilfors
En Pmst for Hundrede Aar,

Og tilstrev dend Dansse Dronning

SophM dem;
Hundrede Danffe Viser strev ssdm

En Prccst efter Hundrede Aar,
Og strev den Danffe Dronning

Charlotta Amalia dem,
Til Lystig Tids-fordriv
I dette u-lystlge Liv;

T« Lyst, ej til Vellyst, ej til U-lyst«
Hvorfor

Disse Gamle Viser og Drotkverd
Fra den Gamle Alder udrykte.
For den Ny Old udtryckte,

(a) 5 Og



Og son; overblevne Levninger,
Gamlede af de Gamles
Halv ftrgiette Idrette,

Fremvises og udkvcrdes
Kor den Danfie Dronning,

Med min tidt udvnste Gamle og Ny Vnsse:

Dronningen / som er AsM ogVew
scel Vorde fremdeelis Aar

bod og Danebod.

Hellested i Stevns, udi Sommer-
Maancden, Aar 1695.

SatMrpdmygeligsi

af

P. Syv.
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StsrmMWe , Hsybaarne

Forstinde og Frue/

Frue Sophia

Dantmrkis/ Norgis, Vendis og
Gotis Dronning: Indfod Hertuginde udi
Meklenborg:c. Hertuginde i Slsfvig , Holsten,

Stormarn og Ditmersten : Grevinde i
Oldenborg oZ Delmsnho^st/

Min Allernaadigste Dronning
og Frue.

Naade og Fred afGUD, ved
sum Christum vor HERRE.

et bltfver nu paa denne nar
vcrrende Tid Fem Aar, Allernaa
digste Dronning,at Oders Naa
de var paa Hvam, at besee hvis

merckelige og nyttige Instrumenter, og an
den adffilligeArbcyd, Erlig og Velbyrdig
Mand Tyge Brahe til Knudstrup, derhaf-
Her ladet forstrrdige, med usigelig stor U
mage og Bekostning, til at forfare Him
melens , Plamternis og Stiernernis Leb , :c.
Hvis lige fast ikke af Verdens Begyndelse
nogensteds er paasundet eller giott, det no-

gen-



gcnsteds er paafundet eller giort , het nogen
Mand lcest hafver eller vred at sige. Ogder
MdersWrsteliZsNaade hasver saadant
altjlpmmcn ftitteligen med stor Lystog Forun
dring bestet, og znaatte der endda for
og Uveyrstyldf fortsfve indtil paa den tredie
Dag, er der ofver Bordet allehaande Bus,
Tale og Snack sig bcgifvm. Iblant an
det hafvcr den gode Mand f Tyge Brahe
min Gunstige Herre og gode gamle Ven, og
saa rsrtnoget hos Mderb Nande, om min
Person/ fomdcr da ogsiM uvKrdig varofver
vcrrendis, at jeg hafde vorc Danffe Historier
under Hinder, og cnd ogsaa bcftittetmigat
samle tilhaabe nogle Bmer mange gamle
Danste Vistr,, til hvilke HherZ Naahe
lsed sig formerke at hafveMOMg LG og
Behagelighed at lEst.
hafver da Hders Naade strgx degicret gt
ieg vilde
tromme saadaune Mmle Digt og Biserf, som
hg gafvis tilsiende at jeg stulde-hafveendeel
hos mig der paa Landet. Hvilken Hders
Fyrstelige Naades Begiering , jeg da
(som tilbsrligt var) Overbudet paa det un
derdanigste at folge, dog der hos ydmygeli
gen bedendis at Mders Nnade vilde paa en
kort Tid hasve Taal lncd mig , indtil saa
lenge, jeg kunde udvelle nogle af de Fornem
meste? og lade dem reenstrifve og tilffikke
Mdew WrsteliM. Made i fremtiden.

Hvor-



Hvormed HderZ Nands blev da tilfreds,
pg efterdi Tiden hafvet her ofver forhalet sig,
hafver LDders F§rste!ig3 xsaadis Hof
mesten'nde, Erlig, Velbyrdig og Gudfrygtig
Frue, Frue Ninite Bildt? mig her om nogle
gange Mundtligcn og'ssriftligm paammdtf
At jeg ftadunt mit Lsftc vildc tiitceuke og ef
terkomme.'' Men i hvorlnnbe det cr titgaaet/
da er mit Forfat aldeclcs imod mm Villieog
Meemng forhmiret udl adffillige niaader.
En Part at leg
Ardeyd og idelig Vandring er nødtvungen til
at lade Hette ligge : Og M Part ogsiw at her
udi Riget Ringe Aarsag'(disvene) baver be
gifvtt sig, at omgaaes med Vistr enten at
Last eller siunge udi midlertid. Nn er det
ogsaa dis imellem kommen san vilt, at jeg
selv hafver ladet indftre og forleage et Nyt
Lrykkerj her udi Ribe, eftersom scg da paa
Hvcrn berette for Mders Fsrstel. Nna
de at jeg hafde i Sinde/ og Kongel. Majest.
milder og HMofiig Ihukommelse, da og sam
me Tid med Tilmfn bevilget og privilegeret.
Saa jeg hafver nu ingenlunde lenger kunde
her med opholde MderZ Naade,'GUdgif
ve ikkun at denne min ringe Tieneste oq Ar
beyd ellers mmtte wkkis MdersFsrftelige

og sindes wadant at det kunde IC--
sis med Lyst, og mange til Nytte og Safn.
Hvilket jeg viffeligm forseer mig til/ efterdi
stadanne Gamle Poetists Digt bafve varet

udi



udi Brug af fsrste Vegyndeljefast hos alle
Nationer, og forer sine besynderlige mang
foldige Gafn med sig, som her efter stal
omtales. Saa at der og stulle findes man
ge , som uden Tvivl ffulle hsyligen bersmme,
at Hders Fyrstelige Naade hafver vcrret
Aarsage hertil, at saadant er udgaaet paa
Prenten, og blifver nu den mecnige Mand
meddeelt. Hvilket er ogsaa i Sandhed en be
wmmelig Ting udi Forstelige Personer, at
de iblant anden stor Omhu, ville end ogsaa
tenke paa saadanne Historiste Antiqviteter.
Hvor afden Nafnkundige Keyser

prises og lofvis, at ligerviissom
HM tragted efter at gisrc loflig Manddoms
Gierninger, saa lagde han og Md paa, at
ikke allceniste hans egen Mandelige Bedrift,
kunde bessrisvis baade i Historier og herlige
Sang og Viser, men bar og en besynderlig
Omhyggelighed for de gamle Poetisse Digt,
som vare lagde om hine fremfarne Kongers
og Kcrmpers underlige og pristlige Iddret , at
de kunde forvares, antegnes og bruges almin
delig , at hver Mand kunde vide dcr afat si
ge/ og stunge, saa at han sels hafver ideli
gM Ofvet sig i saadanne Sange, at han kun
de til Tids fordrifv, siunge og opregne den
nem, saa det var stor Lyst at hsre paa. Og
loed der hos med uspard Bekostning opsege
saadanne Documenter, og hafvde gierne det
te gags Folck hos sig, som vidste noget her

af



af at sige. 0g var ve! at vnsse, at mand
hafde noget meere deraf, end mand hafver,
da maa vel ffee, Vi Dansse ikte end stulle
staa nederst paa Bladet.

Hvorfor alle de, som Dansse Mands
Nafnvel unde, ber at vide Mdsrs Fyr
stelige Naade stor Lof og Tak, at de nu
saa lcrtteligen hasve bekowmen denne Boa
at lcrse, som maa vel stee ikke ffulde steed
saa snart, hafde Mders Naads ikke varet
der til dis swrre Narsage. Beder hcr hos paa
det allerydmygeligste, at Hders Fyrsteli
ge Naade vil ikke fortenke mig/ at det haf
ver nogen Nid lang forhalet sig, forend jea
kunde komme til at ofverantvorde Hder den
ne lille Bog. Aarsagen kand qifve siq, at
leg nest Guds Naadis Hielp kunde forcere
Mders Wrsteltge Naade med noget bedre
! !tn Den allsommcrgtigste qode Gud,
naadckgen spare MdersWrstMeNaa
dwHeymEgtighcd, med Hders Naadis
elsseltge unge HWbaarneßorn, Bcsynder-
Ngclv Vor Allcrnaadigste Herre Prinh oa
Udvalde Konning, Konning

Huns er forvandt:
Dlsttgest de Fromme og Vise Herrer, Konal.

tilforordnede Regerings RaadMed
hans Naades meem'ge Ra ad, og Riaens
Adel, og alle andre Stader her udi Landet,

at



at vi tWnmuen udi goed Fred og Rolighed,
kunde time den samme siuldc crvlge og gode
Gud, ialdGudelighcdoglErlighed. Skreft
vet udi Nibe den l 6 luuii f paa hvilken Dag
syv Aar forleden/ Mders Naadis Hoy
baarne Sm , vor Allernaadigstc Herre og
Printz IV. er hyldet paa
Viborg Lands-Ting, fast ved denne samme
Aars Tid, som hansNaade nu ogsaa hyl
des til Opsto udi Norge. HERNenbeva
re Hannem med sine Engler paa alle hans
Veye, og ofvergyde hannem med en goed
Velsignelse, og sette en Guld-Krone paa hans
Hofvet. HErren sende hannem sin hielp af
Helligdommen , og gifve hannem et langt
Lif, altid og Evindelig, AMEN. Anno
1691»

Eders Fsrsteligc Raadis
ydmyge og villig Tiener

Anders Ssfrenson,
Vedel.

Fw



Fortale.

Om Viserne l Almindelighed/
og disse i Særdeleshed«

i.

have altid varet brugelige , ikke alleenest«
3 V ber i NordeNiMen end ogsaa her omkring i Tydstland

og andensteds (i) kalledejordum Kvede, Kvedlin
ger, Kvedstapr; item Mard, (2) Hrodur sz) Skalds

siap, lotnamisdur, 0. a. m. (4) Og siden Mesiersange/
pe.Viser, og gamle Viser. Men Poeterne kaldtes Skaldre,
Greppgr, (som kunde gribe og fatte noget) Kvedende menu,
Runemestere og Mestersangcre. Skald blev saa etbersmmeligi
Tilnavn, som Hiarne Skald, Eigvard Skald, Torgeir Dana
siald, og endelige« et Adeligt Navn , lom forde en stor Rose i
SkioldetM en Rose mellem Ts væbnede Arme i Hielmmeist.

Ligesom Sproget er gammelt, MidelmaadW sg!Nyt>
Saa ug vore Ordsproge, Poeteri og Visec. Her handles for
nemmeligenom Viser afMeliemste Poetcri hvortil henfores
Alle i det Fsrste Hundret, men de Fleste i det Andeh i lHen
seende, at de Fsrsie hore til dc gamle, og nogle fm afde AM
dre, til det Nye og nu brugelige Poetcri«

3-
Der var mange Slags Vers i det Mldste Poeten, saavel

som og det Nye. De FKesie bestode af et Sangvers / eller
Otte smaa Vers eller Linier , sz) korle ftnn epiZrainmlta cllw
Overstrifter; saasom og de TydsteTirol, Vinsbeh
Tanhuser, Heldenbuch, 0. a f. De bleve derfor kallede Dra
pusiussur, Skamhendmgur, o-. Et Slippe-Vers , som begyn«
der og siipper. (6)

(b) som

marsicZe Mlc. in Lidi. (2)
trum» , Nctrum) facio. (z) ?l)em3< (4) i
(5) Bettrnk. om CimbSp. 11 Afdeeling Dunste alilm.B3. S°
,(6)SkttMUP LILM, Hending, mcom^lc;^.

(i) luc. Qerm. 3ic OitK»



Fortale.

som overgik andre, som Lilien Urterne, ogLiomerpaaFerse,
som lysede for de andre. (7).

4' ,
Viser, som Bien, gavne og gwde, give Lyst og Lwr

dom. Den meget Ltrrde Morhofsiger (8) at de gamle Helte-
Sange i Tydstland indeholdte mange ffisnne Lcrrdomme:
Hvoraf han flutter, at de ikke vare saadannc Barbarer, som
de hoffærdige Gr«ker og Romere raabte dem ud for. Og no
get derester mcrlder han, at de havde deres Historier saaledes
i Rim. Vi ogfaa iligcmaade. For dette burde man at lade
seelver og Omhyggelighed til at opssge, ihvorringe det end
kunde synes eller vcrre, ißetcrnkning, at filgt kunde medfsre
tidt en uformodclig Nytte til vore Historiers og gamle Sa
gers Kundstab.

5.
Dog ere nogle af dem mestcn indrettet til Tidsfordriv,

hvor ey alting kand agtes saa nsye ; saasom ey heller i Roman
serne(s»)Faramond, og den nylige« udkomne Hildegardis
(io) Item Engelhcrrd af Burgund, og Enaeldrud en Konnin
ge Dotter afDanmark. I hvilke der handles meget om disse
Nsrre Lande : men alt optcrnkt til at forstå Tiden. Der ere
og mange saadannc trykte ivortSvrog, med hvilke vore Vi
ser vel kunde holde monnet, om de ey overgaa dem. Hine ere
snart ikke andet , end vore gamle Eventyr , om hvilke og Vi
serne siges Ordsprogs«viis : Alle Eventyr ere lsgn, og alle Vi
ser sande. Saa at her er dog noget sandt og Historist under ; Ja
her findes og adstillig gammel Skik og Sadvane , hvorom
man ofte forgeves ssger andensteds. Noget er og anderledes
og Poetist forvendt. Men her komme og tidt for , saadannc
swreog underlige Hcrndelser, og saa uformodelige Tilfalde, at
man kunde gisre af Viserne de stisnneste Romanser eller Ro
mainer, som man vilde ynste.

6.
Her findes tidt Tropi og Forvendelser fra Ordenes rette

Betydning, udi at forsge eller formmdffc den, og, som jeg
sagde tilforn, adstillige Skikker, Brug og Sædvaner, som da
have varet gcrngse, hvilket vel ellers i Antegnelserne tll Vi

serne

(7) Liomer. Lys,Glands, Solstin. (B)Un
terricht von der Teutschen Surache. Kap. 6. (9) Digtede om
Krigs'vg Kierligheds Idmtter. (1«) cic i^rv^ne.



Fortale.

ferne kunde vcrm indfsrdt. (n) For Excmpcl, Vidrik vur
derer sin Hcsl alt forhsyt: Vare nu alle disse Bierge Guld,
Og alt dette Vand var Vim, Detviljeq ezHave for Stim«
mingidag, o. s. f.

Sverket destrives meget sterk-(12) Til min Alboga uthi en
sieen Slog jag miu hand fornchan meen. Svend Vonved
siger: Jeg vil med min eenc haand, Rykke stadig, alle dine
land: Jeg vil med min «neste laa, Ela« dig alle dine
borge fra.

Hsj bestrides at naaeoverßsge<Toppe, somAmos2, 9«
Amoritcrs Hvyhed var som Cedmrcrets Hsyhed, og han var
sterk som Eegen; Ja der tales om Bygning, op til Himme«
len. (1;) Og Israeliterne vare kun som Grashopper
ne mod Kicrmperne af Enats Bern. (14)

Sivards og Svend Vonveds Heste giorde meget hsye
Spring, vidt over Murene.

Skibe beskrives ofte med Silkeseal, 0. a. m. som Tyri Skib.
Nek. 27, 7. Dit Segl var af bestukket Silke afTEgypten.

Skarpe og bidende Sverde bersmmes, som Tirfing, at
bllta jafnt jarn ok steina sem klcede (15) Een hug saa dybt udi
Harnist og Pandseret, som det havde vceret blsdt Vand. (16)
og Harald Haarfagers Sverd hug Icrnlcrnkerne over,
med Dofra var bunden (17) men Kong Hagen Adelsteens
Sverd, Kvernbiter, hug cn Kvern ned til Syet. (18) Ingen
havde seet bedre Sverd, end Gramur Regins Sverd, som
ssnderhug Steenene. (19) Om Vermunds Sverd, Skrepp
taler Saxo. Disse og ficerc saadannc Sverde maa have vceret
af det Jern Azzalo. (20) De Gamle scrtte ellers hey Priis paa
gode Sverde og holde dem for deres ypperste Klenodie, lagde
dcm og i Graven til Ejermanden, som og tidt stinltedem,
nåar han ey havde de efterkommere , som han vilde unde dem»

(d) 2 Det

(11) See meere i Bet. om Simbriste Svrog,n6. S.(i2)
I.Sve Riimkronike.(i 3) Gcn.i I,4.Deut.. i,28.('4) Num.
3,33. («5) Her varar Saga. (16) Saxo 2 Bog i K.Rolfs
Historie. (17) Lric. «Mor. «Illlain (18)
N. Kron. 64. S. (19) Edda. (20) See meere Cimb. Spr,
Btt. 116» S«



Fsrtftls.

Det haver VM'et Skik og endnu «/(uden at nogle optage nu
M nye Fransk Mode) at Verten gik selv for ind : Det svared
Mdrik Verlandsen, Han kiendte sgK vel hans Sned: Dn
stalt ielv her forsi indgaae? leg veed ty dinDsrresa?d. (21)
Sivard Snaren Svend smer SsmNer i By. En gammel
SKdvcme,

Gode Venner og Ektefolk, mar de reise langt fra hin an
dezy brsdeen Guldring itu? og hver beholdt sit Stykke
Vaa de siden efter lang Tud kiendtes, som M« Hildebrand og
Frn Jytte eller brsde en Guldring sver f og saaledes stulde
det bud alleene.betroes, somftemviiste Stykkerne, saasomK.
Kilderik og Vinomar i de Franste KrZniksr>

At SkrivsHunsten haver i Brug her af Hedenhos/
ssss baade af Saxo i Amlets Historie, saa og gamle Viser»
Da jeg troer vel f atjoceldreHaandstrevne Bsgervihave, jo
Vedre« Min meget vel strevne Davids Salter , er ve! et af
Vore Kldste UIX hvilket Christiana , K. Hagens Dotter i
Norge, som blev give til Spanien , haver ejed , og der i stres
Ved smledes : Panna Saltar ate lunftu Kirstin Doter
konK K. g - - f Fnl Ingibior Ellin Doter/ sem gefe GUd Hens
Ne ve! at mota Saltarans , sk halfu bcrter «star mane sinds.

Wi Hoj olden begrsves de i Hsje, som havde gemeenligt
Navn af den som der var lagd, eller hans Beeuog
Affeder hvilede/ eller som havde opkast Hsjen. F. E.Boos«-
HZj,5 Danshsj ved Lejrs og andensteds Olfshsj, Tules og
Tureshsj.

Her tales undertiden om , at Fosterne bleve henkastede,
«ar de ey vilde opfsde dem, hvilket »ar tilstedt blant Hednm«
gene , men holt og ved iblant os wnge derefter. saasom og KM
dre Levninger OfHsdenstabet, om Sclvhevn og Voldttrgt:
item, at kaste ypperlige Ting, som Penge og andet i Graven
til den Dsde ; Hvorover nwn endnu ofte sinder saadanns
,«ndsg i KirksgOOrdene»

Dei var Skik at give Lov ved Eed og Kamp : at indvies med
MM ? fsm kastedes over lomsmen? som Klostergav sig. De
Geistlige givtede sig, I Mosterne forvaredes SleZwßsger-

N?ss

(21) I LgngbttN Ristrs Mse Mstnnst'



Zsrtale.'
«e, hvorafSorteßroder Knud beviser at dey.N'
Bern, sg Gud'Syffende. (22)

Her findes vel adstillig Overtro; Som SZndZgs DwW
som stulde have meere at sede: OmSpogeri og
som ey longere stulde have MMM Ratten, indtil Hanm
goei. 3. a« m. ,

7.
De samme Ord ksmme tidt forimangeNiftr.ForExemp«

Midt udi den Borgegaard , Der axlede de deres Skind 0. s« si
Maanetsdag derefter kom,Lod han sit brsllup bs. (at der kunde
ssee Trolovelse og Tillysning forst) I Homers? de Gradffs
Poeters Fader og Konge, findes og ofte det som belees af
Martiale (23) m han ligesom sylder Bogen op med dette.

8°
Dette cr sg noget, at Tiid og Sted med andre Omsiam«

, dlghedcr komme undertiden ilde overeens tilsammen» Og
M. A. Vejle siger ret , at fligt cr steedt ved deres Misforstandf
lom den cenc Vise og Digt haver blandet med den anden»
F. E. At K. Holger Danste var Konge i Danmark og med
Zvong Twrik af Bern stulde leved paa en Tiid. Item at smm
meKongTidrik kom her ind til at soge Lang«
been R,se,naar i enHaandstrift siges rettere? at det var Da
ucrKongens M<rud , som og er troligst. Vidrik flog hannem
og figer : At det lunde spsrges til Danmarks han Lcmgveen
Rl,e overvandt. Naar dette sieede i Sieland , den fornemste
Oe z Daulnark ; hvilket her,som ellers et hvert Stridbart Land
kaldes Blttings Land. Og til ydermere Bcviisning, findesved
en Mul fta Rostild Birke og Birking Gkov, og derey alleene
Lanabeensßlles meget lange Grav f men endsgsaa et Hult
Batten, hvor hans Huns var , og en Hule derhos, som de kal»
de hans Bagerovn. Aar 165Z« loed M.Rssmus
Brokmand7wgtesieds opkaste Jorden i hans Grav, men sandg
Utu» en Kukke med Asie, og noget af et forrustet Sverd.

De Revere ligge for Norden Skov, haver
n adstlllM Navne: Herr Peder Hosesl og ligcha hos

Hvuftld,(24)l.en Haandstrevenßoo, Hr.Lovmand. Jen
(b) 3 Sleg^

(22) S..c mere i Antegnelser til A. Torsens Vise.
(23) 45- lid. 2. ...

2 gange talerom ham i Kong ErikMenved.
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Slegwßoq, Herr Ove Rotfcld (hvis Skioldemerke var to
Svanehalse, som hulde en Rosenkrands) somihieisiogdemen
Jule Nat i Klsgel. De havde deres Kule i Sanoiisbierg
hos Toftegaard. I Strandsogn noget sra Viborg vises end
nu deres Stave ien Hsj, hvor udi en Smed fandt for nogle
Aar, et Slagsverd, o. a. m. Siden er Hulen mesten tillukt, at
ingen gaaer der ind. Herregaarden hvor Drosten bode, siges
at virre forandred til 4Bondcrgaarde og kaldes Serup, lig
gende nogle MiKvegs fra Rsverkulcn.

9.

Men lad vcerc , at her i sannne Viser fattes Tiden oa
Steden, som dog ere Hiswriens Lyns; Det har sig ey heller
anderledes med vore gamle Historier og Sagar. Der vare
Tlder, hvor af man lidet vidste, eller det man vidste var styvlt
under Fabler (25) hosGrcrker, Latiner og andre, som Me
vidste hvad steet var, uoen af de gamles Frasagn og Viser.
Hvo vilde derfor ncgte dette a!t ? ellcr sige at det var falstt ?
Saa gik det og med de Tydstc og os (26) Hos hvilke tllsa,m
men Viser og Vers vare Aarskrsniker; Ja de og stunge om
Arminio efter hans dod. (27) Saa var det siden Keiser Karis
den Stores Lyst at samle og drugc saadanne gamle Viser. (28)

Meget kunde vcrrc klart og vitterligt nok i de Dage, mener
siden forglemt , fordi der mang'ede rette Omstændigheder der
hos. Ja endog de beste Historu'ssrivcr have iblant den an
den visse Handel, det som foregives eller troes i qemeen. Det
te frcmforcs, ikke at de ville lyve , men vise Efterkommerne,
hvad Folkes Meening og Tale paa de Tider har varet om et
eller andet. Sligt er hverken Lsgn eller deres egen Digt,
men det almindelige Ry og Nykte. (29) Man llu,a derfor
Me sirax udraabe det for Fabel, eller bruge et grovere Ord,
og kalde det Sladder og Lsgn, som findes i Sagar og Viser.
Uden man vilde lignes med Vopisco(zQ) som sign-, at der er
ingen Historiestriver, som jo opdigter noget. Det er det,hvori
Livius/ hvor i Sallustius, hvor i Tacitus, ug endelige« Tro<

gus

(25) Hvum ><Ze/ I"ac. <3c,m.
barmina unum memnrix <Bc annalium (27) lcl.
2. (28) LZinli. in ejus. (29) See Videre '3^crn^!^m
?105. (zo) m
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gus kunde overbevises stigt. Saaledes demmer og een om
Slejdano, og en anden om Masseo , at han blander saadan?
ne utrolige og urimelige Ting imod de ypperlige Bedrifter,
at han hermed gisr dem Uret/ som eresande. Saa siges
Nicephorus ey at strive det som er Sandhed ligt. Timcrus
kaldes lig en gammel Sandsetss Kcrrling,'som uden Betænk
ning samler, hvad forekommer X3l).' at jeg intet stal ma?l
de om andre.

Saa have Islænderne og andre? som haver ssreved Sa
gar og Historier efter Semund Frode og Arefrode, ikke saa neje
sslged Sandhed l alt , og stulle derfor varlige« llrses ; men ere
dog nyttige for gamle Skiller og Tings Skyld , som man af
dem faner at vioe. Ligesaa i Edda , under og iblant Fabler
blandes visse Historier. De Druider, som vare de fsrste Me
sters for de Tydste Sange , sti ulte ogsaa Historier under ad
skillige Fabler. (32) Det samme kand og siges om Viserne,
hvorudi noget er Historist, og noget opdigtet, noget sandt,
og noget anderledes. Ere ikke alle disse saa rigtige i Histo
rierne, jaa lcrre de os dog noget Historist. Og de gamle
settu sumt l Rsgur, sumt i Visur. Hvorfor og Viser ere som
et gammelt Frasagn og Forfrcrdi , som man finder jFornum
Pokum og Ssgum. (33)

10.

Nu ssulde der noget sattes mod dem, fom sige at Viser»
ne ere ikke gamle, men opdigtede af Karlinger og deres lige,
og derfor fulde afFabel og unyttig Snak. Tildel Sidste er
allerede svaret, til det andet stal nu svares. Om der end ere
nogle faa V'se Hadere, saa ere dog sseere Elstere. For de
Fsrste strivn- jeg ikke; Thi man stgl ikke kvcrde Viser for en
Ond (34) eller den, som ey kand lide dem, men for de andre,
som altid have »crret mange , end ogsaa afde ypperste. Kong
Valdemar den Fsrste, havde Lyst til gamle Historier og Kia?M«
peviser. (3 5) Og at jeg ikkun stal tale om dem, som levede i nest
forgangne og denne Old, da mcrlder M. A. Veile i Fortalen
for Viserne, at Dronning Sophia havde synderlig Lyst og

(b) 4 Be-

(31) 8MI«. (32) Buper
lirol. (33) Hvprt henvises. Q.Z. (34) Ordlpr.2s.
20. (35) Som Vellejus giver det.
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Behag Matla'seDansteMser. Vore gamle Sagers siittige
Adforffer, D. OleVorm havde selv begyndt udi en Bog at
famle en Hob saadaune Viser, som endnu findes efter hannem«
Og at jeg stal forbigaae vore egne, da have og fremmeders
ret Omhyggelige for at vide vore Kiampeviser. Candorin
ellerKonrad afHovclen indfsrerafdcm i sinßog(z6) tuen«
te Gange med Berommelse. Morhof veed og af dem at sige.
(37) j« den lcerdeFransos Palmerins, foraalede itte noget
Lands Sprog, om Het end var ringe og udyrket, meulcerde
Veras Ordsproge og Gange. (Z8)

ii.

Med Visernes Elds er dttncttigmik, enddog de ere siden
forandrede til det nu Waal. Tb, en Deel af dem
ere Levninger asdc allerceidste Viser, som Saxo omtaler og
ssriver udtrykkeligen , at han har giott paa Latin Vers om
Wers, hvad han for sig i Danstcn havde fundet, somVellcjns
det udtolker saaledes : Vore gamle Danste lagde mange Vi
ser paa deres Tungemaal, om sine og Forfa'drenes mande.
UgeGierninger. Disse deres Fodspor daver jeg, som andre
gamle Monumenter cfterfuld, og udsat og omvendt Vers med
Vers f paa det at denne min Historie stulde ikke synes nogle
en nye Dighmcn beholde sit rette Fundament af gammel San
dru Kundstab og vis Antiqvita't. (39) Siden er her steet For,
Ondring formedelst adstillige Regu'einger , 540) Kriger, Han
del med Fremmede og Giftermaal, saa at Viserne ere vel slung
ne old efter oldenen endcliqcnTid, efter anden saaledes forvand
lede i Ord og Tingesterne seiv,og tidt blandede to eller tre i hin
anden, i synderlighed'paa det sidste, der de komme i Afnang og
Foragt hos de fornemme, og bleve antagne afde ringere Per
loner. Saa fsrde de undertiden fremmede Ord og andet ü
bekvemt ind l dem> som hverken sagdes eller brugtes! bedens
siabet« Herudover sindes og stor ForlM imellem Viser , som
ere lagds om den selvsamme Historie, som i Grimilds og fiere.

Af

(36) Volkom.T.Gesant. Frans. 1679. 12. (^)Unter
richt vonT.Sprache. (38) ic!em
zns sen

wetriz rcc!6cn62 cur«vi z scc. §2xo in prZes. (40) O/na»
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Af disse samlede Vellejus en stor Deel, men bekienda> at han
har hiulpet nogle af dem, og bcdred derpaa.

Saalcdes haver det sig og med Hcldenlmch , som bestaar af
adstiliige Viser, digtede afadstillige, cnddog Volfram Estil«
bach ogHenrikOsterding (41) have samlet dem tilhobe. (42)
Denne Hcldenbuch, som i det forrige Hundret Aar er prentet/
befindes flux anderledes end den Haaudstrevne, DenHsy'
lcerde Morhos (43) fsrer og Exempler ind , horledes Estcr«
lommerne have handlet med de gamle Vers, sat ind/ udeladt,
og de gamle Ord efter eget Tnkke forkeret tilnn, hvor de vare
noget uforstandige. Item, de gamle Tydste Sange/ som
Tacitus ommcelder, og Keyser Karl den Store haverfowget,
erej as deNyefordervcde, ja Efterkommerne have forsalsted,
forhudled, og l utide fornycd dem. Saa er Hugo von Trym
berg, en gammel TydstPoet, med utidige Tilswlttlscr og
Ordenes Forandringer ilde ttlrced. Ligcsaa klager han og
at va?rc steet i andre gamle Skrifter, at de gamle Ord sop
vandles og omvexles med de Rye.

Den samme Bcssaffenhed haver det sig ogsaa med vore
Kæmpeviser >- de ere meget forandrcde,ligesom Sproget haver
forandred sig : hvilket ingenlunde kand betage dem deres Gam
melhed, at de jo have vieret afArildsTiid. F.E.Haborgs
Vise, hvorom Vellejus i sin fordanstede Saxo taler, troerjeg
vel nesten at vcrre den samme, som da blev stungen her i Nor
den, enddog Ordene Tiid efter Tiid.ja vel og noget afMeenin
genkand forvendt. SlerkOdders Viser, enddog de vel
i Saxonis Tiid vare til, ere nu siet borte og uddsde, uden hvis
Fodspor der endnu kand findes hos hannem. De gamle Dan
stc Riimvcrs cre og nu meget forandrede , som kand secs asad
siilligePsalmer, dcngam!cSagaom Blansestor ogFlorcsf
samle Riimkremke, Om Mennestets Levnet, afH. Mikels
Mariw Saltere ; Itcm varepaa Pcrgmen strevne Lovbsger
og de samme siden prentede.

Hvad er det da, at nogen vil sige: det er dsg kun nyligt
sMnkt Fabelverk med Viserne , en siet Stiil , en Deel ogiM

(b) 5 imsd

(45) Hvilke levede i KciftrFnd.l. Tiid. (42)
maoris a 6 Vinib. (43) UlNcMcht U«
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inwdGUds rette Dyrkelse og Svrighed? Saadanne ere jo
oe fieeste Historieskrivere , siden Lærdommen kom i Afgang i
de forrige Hundrede Aar. Hvad Feil ere der ikke i Lærdom
men om GUd (44) bos de hellige Fwdre ? At jeg intet stal tale
om Verdsiige Vi,e f Lcrger og andre; dog kaste vi dem ikke un
der BenketU cller foragte den kostelige Malm, fordi der findes
Skarn og hinder hos: eller del kie:' Korn, fordi der er Knnb
og Avner iblant; cller den yndige Nose, fordi den haver
Torne. Virgilius samlede Guld af den gamle Poctes Ennii
Skirn: Vi lunde ogsaa udlccdc meget, godt, om de Tiders
Historier, Skckke, Brug, sa?re og gamle Ord, o.a.m. endog
af de gemeene Viser. Her kano, som i meget andet, udvsslles
degode , og forkaste det, som er anderledes.

Jeg talcde for om en Heldenbuch, med hvilken vore Viser
have mcgct tllf<rlles i Betænkning, at vi dave indfsrd me
get l dem, af de udrejste Danffes,- Cimbrers, Gothers, Lon
gebardersvsi Normaltids Idretter,og deiglen afvores. Iblant
andcc sindes meget i Heldenbuch om Fru Grimild , hvis Viser
ere ey allcenc gængse nu hos os, men cndogsaa formanqe Hun.
drede Aar tilforn (46), Han boede her og dodepaaHvense,
hvor og Kæmperne bleve slagne, men andre give for at det
steede i Tvdstland. Men Kia-mperue boede heldst paa saadan
ne Ser, somogSams»e, Hielmeroe, Lasoe, o.a.f. fordi
de deraf letteligcn paaSoe-Rovcrie kunde udfare.

12.

Llgcsom Viserne, saa vare og deres Mester fordumdags
hsyt agtede her i.Norden. Af alle sine Hirdmwnd (): Hov
wcrnd) unrdede Harald Haarfagcr med sineSlalhre. Saa
Havde og Kongerne i disse Norre Riger, hver sine Skaldre,
<om vare blaut de furncmmrstc Betiente. Udi Tydstland
havde deogjaa deres Poeter, som udkuade i Forsamlinger
stor,er om Dt)der og Lyder. (47) Ja Fsrstcr og Herrer hulde
vgPottlsteKamp, at der meenes, siden ssigt blev afiaqt, gik
det cy laa vel tll, som tilforn; Thi man sik da mindre Lyst nl
Qyd og Frygt for Udyd. (48) Her Kæmpedes de med Spsrs«

maal

(44) rkec>!o°!3. (45) See Bet. oul Ciludr. Spr. 119.
E7.(46) Hvorom Gaxo !) Bog. (47)

oFcn. 6. (48) 6cM-llt ia I-jrol.
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lwaalog Svar, som Heidrick og Gestur blinde i Hervarar
Saga og Svend Vonved i Visen; med Eventyr a,t fortolle
paa rad omkring, og ligesaa med Viser at kvcede i Borger
sluen. Dc kunde og med fortalte Ord udsiungedcrcs Mcc«
ning og svare hinanden strax paa Timen, som Haldau og Gy<
rite i Saxo. Hvorfor der og sagdes om den, som ej i disse
Stykker var ovet: Han duer hverken «Vise eller Eventyr;
hvilket og holdes for spotteligt; ja de drukke hin anden til med
wrindet as en Vise. (49)

13.

De kvade og Fordum Tiid Viser, fsrend de sloges; Her
som andrnsteds. Dette var Skik i Grcekerland, og nåar Tl<
motheus sanq, greb Alexander til Vaagen; ja og hos de gamle
Tydste. (5O) De streve Kredsen paa den Jord, og siuuge hin,
anden en Vile. Biarkemaal blev siunget afßiarcke, og siden
iK. Olufs Tiid i Norge , at egge Folket til Striid. (51) Li
gesaa iK. Valdemars Hcrr imod K- Svend, kvad ccn en Vi'
se, dermed at sette Moed i Folket. , Viser bleve og brugte i an»
dreTilfcrldc, nu udi Kierlighcd,som K.Magnus Vise. (52)
og kaldte af de gamle Britanner Arlstcliod; Nn i GEstebu
der, ja endog i forrige Old til fornemme Brylluper og andre
Forsamlinger. Ulfsang om Krigsfolkets Goe-Skade. (53)
Sirak (54) vil at man cy stal forhindre Sang, som er yp
perlig i Gicstcbud med Viser. Men i hvor meget det end
haver vwrct brugeligt i disse Lande, at kvadc Viser, saa ha,
ver det dog siden taget jo meere og meere af.

14.

Der ere mange yndelige Melodier, hvormed degamleVi
ser synges, og vel saa behagelige, som en Deel af de nye og saa
Moldene Franste;cnddog de, som en Hob andet afvort cgct
loves cydeert af mange. Hr. Etats-Raad og President i
Kwbcnhavn, Sl. Dr. Peder Resen fortalte mig engang blant
andet, om Vllhelm Lange, Landsdommer i Jylland, hvorledes
han en allecne selv sang Tonen, til den i Samsses Bcstrivclse

ind-

(49) See Ordspr. 2 Part 72,220. S. (50) «erm.
Ituri in canunt. (51)1. Vise l Andet Hundr. (52) i det
AndetHundr.
cla6cm (54) Kap. 12, 4.
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udsatte Melodien f men endogsaa vidste den til mange andre.
Saa omhyggelig og forfaren var denne Edle, og for sin store
Zardom vidtbersmtt Mand f i disse vore gamle Viser, som af
mange agtes saarinU, og snart gandste foragtes« Ja disse
Melodier erc og saa ssde og velklingende, at mange af vore
Psalmer, og end de bestlydende, synges efter deres Tone, Scm
at vel ikke Spindc-Kwrlinger ved Rokken have paafundchmm
snarere forblandet og sordervcd Viserne«

I^.
Der var Stav og Omkvad , fom en Deel endnu kalde Ste»

vet, en Deel Staven. (56) Dctscer man i de gamle Evind
Skaiagrims og Hara.ds Gammons Viser. Disse Bikvade
knndetidt gives udfor Ordsproge, LEresproge, og fyndige
Lårdomme. (57) F. E. Farre Ord fryde saa mangt et Hier>
te. Eja hvor Sorgen dcn cr tung. AsElffoven fanger man
Sorgen: Og mange andre i disse trykte Biscr.

Dette stal cllcrs agtes i det Andet
Hundret.

16.

WwgleafdeFsrsie Viser ere gamle og kunde alle vcrrct ind-
forde i den gamle Stiil; Og der have end vanct mange

tilforn, som vi nu ey have, saasvln Sterk, Odders Viser,
v. a.f. Hvorom tilforn. Noqlc af de ZLldste gaae ogsaa ud
paa Riim, ligesom disse. Dc Ferscste Dr. Ole Vorms Viser
ere gandste paa dcn Waade, som nore, og cy efter de gamle
Skaldres Maneer. Vidriks, Habors og saadanne
ser skulde og med rette talles blant de ZEldsie, men efterdi de al,
tid have va/ret gamgsc, og derfor forandrede Tiid efter anden
tillige med Sproget, scmsvm dc sinnge dem Old ester Old,
kunde de hcm'sns til de mellemste, hvoraf nu ere saa mange
trykte. Tilmed synes og alle de Viser gamle, som handle om
Seivhevn, Soe-Rsveri, Voldtægt med at tage sig Husiruer

med

(55) De vare syv og syvsindstyv. (56) Stef« Inierc^jgiis
versus. Gtcfjabalk maal. larmen conN2ns i>n,erc!i!.ii^u?.
S« og Bet. om Cimbr. Spr, 112. G. l'.cs. durcicn

l_e 6'une , (Ilaulula lcu vel'luz

:ntercgl<irls Z 6 scepc repct!Ms.
Vcl 22

indftrde Vise (55) og Ichan Lorents Orgemcster derefter
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mcd Maqt, o. <>f. Hvilket alt var priseligt i Hedenffabct, og
siden holdt lEl'.gc ved i den nye plantede Chriztendom, indtil
Loverne strcngcligcn fordsde og straffede faadan Tage-Rcrt»
De Gamle her i Norden sioges , enten (i) At bevise Styrke oZ
Manddom, eller (2) Land og Gods, samt Hustruer at vindZ
(z) Frcenders Dod at hevne. (4) For Jomfruers ZEre eller
dem til Velbehag , 09(5) At hiclpe de fortrengde. Alle disse
Stykker holdtes for ypperlige og mest dewmtt hssdem°

17.
I det forrige Hundrede Viser forandrer jeg intet i!Ordss

ne eller Forklaringen derover, uden hvor der noget er for
trykt. Dog rre nogle faa af Viserne sorsgede med nogle
Sang'Ver s: Som i de gamle Haandstrevne Visebsger ere
fundne. De ere samlede afHeyla'rdc Mand M« Anders Ve
del eller Vellejo, somvarSlots.-Pmst iKwdenhavnog siden
Rigets Historiestriver, SogneHmst til Rider Domkirks og
Kanik, en meget fiittig Randfager i vsr gamle Handel, som
dsde 1616, gl. 74 Aar. Hvilken foruden disse 160 Viser, ha
ver og ladet udkomme til Lyset Pavekrsmken i Rim, Saro
paa Danste, Ildam Brem: med Antegnelser hos, paa Latinc,
Danst Lug/Pmdiken over Kong Friderik den Anden,med Tid-
Regisier, om hvis sig i hans Regjerings Tid tildraget havde;
samt andre Liigprcedikener. Om de 7 Viise i Grækenland/,
med andre smaa Traktater. Alle disse eretrykte» Men hans
Aars-Krsniker til Christ. 4. Samt K, Svend Tyvestegs
net og Srkcnsersvidtlsftige Historie, ere ej endnu udgivne
Denne Underretning,haver jeg afecn afhansAfto«ne,min gode
Ven,lohan Lavrensen,Ve!forordncdeSknvervkd Archiverne.

18
Dette Andet Hundret Vijer ere samlede fra Dsde og Leven-

Hines Haandstrevne Beger, disses levende Rost. Der
ere vel og nogle af Viserne trykte tilforn i sar, som vel ey nu
saa lctteligen findes, og derfor her indfsres, at de kunde haves
tilsammen, som og tilforn med andre Visebsger ffeet er« Som
me iblant dem (dog ikke af mig) ere forsgede, Andre
saassm Vi og see det i vore Psalmer« Det fsrsie i AlleeneA
GUd i Himmerig. Udi min Angest og Nsd ; Det andet i/
Naak min Tid og Stund er forhaand.

l9.
De nyere Viser ere dk som nu i denne sidsis Old ere

Wche og saghgnne sindes i begge Hundrede, He? er Sti.
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len nycre, og, l nogle as delN. Stavc'se<Tal!ct og Rimene rilti
gcrc, end ide mellemste. Hcr kunde vel og lcaacs ficcrc lil,
nemligcn, om voreGcyladsertil begge Indlel/Socsidg, o.a.f.

Dc mellemste kunde vel forbedres her og der med Nmncne
og Stavelsernes Tal, men mig jyntes, ai det var best at iade
dcm blive ved deres gamle, dog anseelige Ecnfoldighcd. Der
er dog indfort meget for Riimets ssnld. F. E. I Uger fem -.
I alle dem. I Uger ni -- I alle di.

Ey heller agtts her altid Forssia'l paa Eenfoldigt og Mang<
foldigtTal i Navn og Tid'Ord, (58) som vcl dug haver va
ret taget i Agt tilforn, som l alle andre rigtige Skrifter og ald
sirlig Tale, uden at det kant» stee siclden iet langt Skrift, da
man af Kedsomhed tand falde hen i den gemecne Tale og
brug (59) Andre Folk gisre jo ogsaa Forstier! hcr paa i
res Sproge. (6o)

2O.

Fremmede Ord komme her ingen for, det jeg veed mig
at erindre i dette Andct Hundret, ej heller bor det dem at ind<
fores i Danste Skrifter. Enddog jeg fremfsrer en Deel i Ord
bogs Prove «A. men en i anden Mecning, end atjcgjoseer
heldst at de Danste bruges, som scrttes derhos, og de andre
skyes som i Fortalen, tz. io. gives tilkiende, eller og at saa<
danne ufornsdne siden , om samme Ordbog stal nogen Tiit>
udkomme, siet udelukkes.

21.

Jeg forklarer noget afViserne og ester dem indfsrer hvad
merkcligt did kand henforcs; Saasom det og fordum val
brugeligt, forst at synge Viserne, og dernest forklare og op<
regne dengandste Historie, efterat Visen var fort til Ende,
som var derfor tidt af et meget kort Indhold, bestaaende iet
eller faa Sangvers. Denne Udleggclse blev kaldet urstyring,
hvilket Ord endnu er brugeligt i det Islandste Sprog. Ved
dette Middel kunde de desbedre beholde i Hukommelsen og
fortplante denne Kundstab til Efterkommerne , den eene til
den anden. Paa hvilken Maade en Deel af Viserne og Hijw
rierne ere endnu bcholdne. Saaledes vidste Kong Svend
Estritsen at fortolle vore Historier for Adamo Bremensi, ude«

Tvivl

(58) 3ing. A Plnr. s?um. in H Vcsb',s. lunc
opere in fZB eli lumnuN. Uoc. ?. (6c>)
Dtlllst. Qram. ,oz. S.
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Tvivl af Riim ogSangners, efterdi han saa kunde opregne
dem alle, og end fieere, end Saro haver, saasom samme Adam
i sin Kirke-Historie bckiendcr. Paa samme Viis haver Saxo
afde gamle Skaldres Digt, og Bisp Absalons og andres Fra«
sagn, samled sine Danffc Historier. Iliqemaade er og den
Nordffe Krsnikc indrettet af Snorre Smrlesen, og famlet
overalt afSkaldrene, hvis Vers indfores allevegne i den
Haandstrist, men ikkun faa Steder i den trykte Bog. Dog cre
en Deel af disse mine Forklaringer og Antegnelser lagde til i
Hasl, i Henseende, at man fiqede med dette Andet Hundert,
da det Forste var alt kommet fra Persen.

Det Forste Hundrede Viser ere deelcde af M. Anders
Vejle i 3 Parter, det Andet Hundert af mig i 2 Parter; den
Forste halve Deel om Konger , Store Herrer og Hoyforncm
me Personer , og den Anden om ringere dog fornemme Folk.
Ellers kunde de og deeles iKonnsse, som have en gladelig, og
Tragiste, som have en sorgelig Ende; I Verdstige./>istoriste
ogß'belstc-Hisioriste. F. E. Af de sidste; Adam var sig saa
riig en Mand. Jobs Vise. Isaks Giftcrmaal. Jakobs og
Esaus Tra?tte. loscphsVise. Samsons Fcrngscl. Om Da«
vid og Goliat. Om David og Jonathan. Om Absalon. Su
sannes Vise. Og afNy Testamente, foruden Viserne over de
Evangellstc Historier, Christ, Barndom (61) S.Peders, og
andre Helgenes, For Eremp. Dorothees,S. Karens, S Mor,
tens, 0. a. f. Det var vel at ynssc, at sicerc af Bibelen bleve
digtede og prentede, at disse Historier saaledcs kunde blive
kiendte for Ungdommen, enddog her findes vel noget i 'disse,
som ey alt er af Bibelen. Saasom i Jobs Vise, at han gav
SpilleMENdene Roerne af sine Saar, som bleve omvendte
tll Guld : Hvllken Historie findes afmalet iet Kapell ved Ro,
stllde Domkirke. Udi een asChr. Barndoms Viser om Herode,
som ey vllde tro det som sagdes om Chnsti Fodsel, med mindre
den stegte Hane paa Bordet galede; Hvorpaa fulgte strax;
Den Hane stog ud sine Vinger og gool, Forinden Guds Fso,

sels

(61) Hlstonen er trykt, Kisbcnhavn 1508.8- som holdes
meest ftr opdlgtcd ; Hvor i findes mange Mirakler, kaldet der.
forafMuhamedanerne det Femte Evangelium, og regnes
ellers blant de Skyvlte og Apokrysiffe. See «omnp sitt.
vr. Qlss. l'Keol. ejuzcl. Uiervn. ?ctr. 2. 7"r. 2. ep 25



fortals.

fels Tnne; Herodes faldt af sin Kongelige Stocl, saasaare
begyndte at tvivle, o. a. m.

Hid hcuhsre ogsaa de, som
i tidt findes sm Helgenes Gengangere, o. s. s.
Og de som ere om Trylleri , Omffabeiftr , o. a. m.

Synes nogen, at her sindes nogle ringe Viser, saa ere
her dog fieere bedre , som tage de andre i Ledtog med sig. Men
der burde intet agtes ringe , som kunde tienc ti! vore Historiers
og gamle Sagers , samt Sprogets Oplysning. Man stal
M forkaste noget siigt, i hvor ringe det eud synes, og intet
lade forbigaa , som her kunde vane tienligt. Af lidet og li«
det kand dog blive en Samling , som kano vnre noaec. Er
her end et stct Indhold i somme Viser, saa er dog altid nogen
LanDom derudi. Krumme er og Brsd , Rugregn giver og
Vand, og de smaa Gryder have ogsaaSrer og kaage Mad.
Tykkes dig at noget er ringe, gakdetforbi; erdet smmeget?
Lcrs lidet deraf. Man stulle efterfslge de Perser, hvilke, om
det Gode var meere end det Onde, kiendteeufri. Og Hora-
Tiusvil, at hvor der er meere smukt i et Vers, stal man see
over med de smaa Feil. LEs, kicnd og hav Medlidenhed. (62)
Vc?r ej af den Ondhed, at dmmne intet for godt , uden det,
som du tamker saa at v<erc, enddog det er ondt, eller at agte
intet for ondt, uden det dig mishager, dog det ellers er godt.
C. Lucillius vilde ikke at hans Skrifter stuldc lcrses , enten af
de Lcrrdeste ; thi de vidste formeget ; ej heller afde Ullerdestc ; thi
de vidste for lidet. Han vilde heller have Ca'lium en maadelig
Lcerd, end den Hojllrrdc Persium til sin Kand derfor
ikke sige med Poeten Antimacho hvilken der alle forlode hannem,
Uden Piato, sagde: Jeg vil lcese fort ; thi Plato er mig alle.

Jeg nsyes med ringere Lwsecc og Tilhorere, for hvilke
alle jeg bede? GUd , at dennem bedre

kand vorde!

(62) , I'l'^ , lsse som han,
sagde:

RoW
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Nogle Gamle og sirre Ord/ som
i dcnne Vm Bog sindes.

F. betyder Fortale.
A.

Marbod. Som boder og bedrer aarene. Fort
" LElste-liod. Bolevist. Fort.
Afbyrd. Afkom. 439.
Alsing. Een af Als, som Samsing. 42.
Alv, Alver, Aller, Ndelrun. Egne Navne.
Amur, Avmur.MMomz. 462.
Arvetal, Slegtedog 491.
Asgaalen. Asgaard. Hvor Aserne bode. 424,
Ast-scel. Elstelig, Fort.

B.

Baarde. At flaa. Baardes.3:Sloges. 148.
392.

Balger. Mer. 390.
Balk. ?3rie3 6imi6. 2)5,
Varfred. 252.
Vert. ?IMINB. 40. Tide.
Bikvad, Versus F.
Birtmg. Sverd. 36.
Birtlngs-bad. 3:Strid. 403.
Bmrkemaal. Et siags gamle Vers. 392.
Blirr. Kalmar. 13.
Blldekast, som ffeer af Blider. Mu3 tor^

mentorum. 239.
(c) BM



Gamle og sters Ords

Mitter/ Blinker. Mco. 47.
Blomme. Blomster. 46.
80. Bygge, Giore. 368.
Boje. Fangsel om Jodderne. 282. Lo^ett,
Bonned. Et siags Segl. 260.
Bonke. l'eHuin I>lavi3. 179.
Vsr. Venms. Tidt.
Bes. Ond. 85.
Borgeled. Port i Borgen. Tide.
Bmad. Nlca. Tidt.
Bmtingsborg. En gammel Festning pa

Samsos. Ja enhver Festning. 39.
Bradelig. Snart. 124.
Brand. Floy, rodstinnende som Ild. 131.
Brast. Skade. 136.
Bretland. 418.
Byrdig. Oenerosu3. 488.

D.

Dagmor. Dagmoder. Aurora 586.
Daane-Traa. 432.
Danebod. Danstes Bod og Bedring. A
Dam-stald. DanstPoet. Fort.
Degen. Fornemme-Mand.
Done, Dune. sonare. 26.
Dsgn. Dsvn. Dag og Nat. 217.
Dove-sverd. Hedeture. 423.
Dmpa, Drapling. Et siags gl. Vers. F.
Drapustudr. El km Vers. Fort.



Forklaring.

Brabe. Formåa, Udrette drabelig. §.
Drot, Drost. Hens. 24. 625.
Drotkvoed. Vers om store Herm.
Dwd. BubtMi3.
Dystr. Gudinder. 411.
Dyster. RidwDyst. 36H.

Etl. Nimbus.
Egger. Tilstynder. 39^
Elffov. 557.
Elvekonge-Kone-ftue-folk-ffudt-vlld. yor.
Elverplnd. ?2xilw3 Z52.
Endlls ulve. Fiffe. 405.

A
FaakuMg. Imperitug. 26G.
Fcrdreham. Hvori de floye. 424/
Fegurst. Fagerst, ftjerst. 400.
Fejrmgsbod. Hvormed de fejrede Og satte i we

igien. 229.
Feg. Som snart dser.
Feler, fieler. Skyvler. 151.
Femsti, Femti. 396.
Fent. En daarlig ung. 271.
Fig. Lyst f Attråa. 215.
Zlerd. Falsthed, Skarnvmenhed. 333.
Flemmgmland. Flanderen.
Flykkt. kar 3 5m3. 49.

(c) 2 Fors



Gamle og scere Ords

Fofnesbane. Dragens Sdeleggere. Z99.
Forlide. 3: Tove forlange. 211.
Forssringres. Forfcerdes og adspredes. 29.
Forftcrdi, Fmsagn. Irackrio. F.
Fregder, Frek. Frimodig. 262. 690.
Frenke, 285.
Fridle, Frille. d!oncubin3. 353.
Friste sit Liv. Beholde. 210.
Frynd. Ven. 364.
Fro. Fornam. 433. Glad. 347.
Fus. Snar. 594.
FM. En vis Part af et Land. 408.

G.
Galdre. Signe, Trolde. 90.
Gam. Vultur. 145.
Gammms-kvced. Frydesang. Fort«
Gangerpilt. Lobe-Dreng. 540.
GmkaldiNg. Som gradesigien. 638.
Gepider. Et stags Goter. zo.
Gielder. Giaw. 3ono, 56.
Gillt, ElEe. 487. Tidt.
Giord, Gisret, Guldbrand, Guldborg,

Gud, rum, Gunner, Grimer, Gyn
ter. Egne Navne.

Gwflastig. Gavmildest. 394.
Gwmme. Giemme. 474.
Gwrligen. Grandt,Tilfnlde i Giernmgen. 242.

Gl-

Formere. 165.



Forklaring.

Gisel. Straale. 178.
Glat. Slet.' hvor glides af. 540.
Glembog. Forglemmelse. 13.
Glepst. Daarlig. 231.
Graamand-been , Bles. Heste-Navne.
Gram. Aex. 394.
Gridste. Som er afGrekenland. 42.
Greppar. Poeter. Fort.
Gndsteligen. Grummeligsn, som deGw

ker. 187.
Gudssstcnde. Som have de samme Faddere, som

kaldes Gudfader og Gudmoder. 502.
Gulla-lytr. Guld-farved. g 98.
Gyndingcr. Gynger. 29. "

H.

Haad, Haadings Barn-Ord. U<ekte-Barn.
Mvems-Ord. 479. 595.

Hagled Hest. Som med Hagel overstrod.
Haande-dmgt. Naar mand drages med Hcrn

derne. 180.
Ham. I^men.
Hav folk-mand-frue. Tide.'
Havgbuc-eldur. Nonticolaf lukter

raneu3. 414.
Hegte, Hoette. Holde. 376.
Hejma. Verden. 417.
Helle-brud-drat-Tran. 432.
Heves ved. Lignes. 107.

(c) 3 Her-



Oamls og såre Ords

Herrefar-stiold. Krig. Zo. 4.93. "^
Herd. Stavn. 519.
Hil dig. Hil mre. 52.
Hielm. Et Ejland i Belt. 2ZO.
Hiorde, Hiurde. Hyrde. 95.
Holdig, "lenax. 87.
Hordeland i Norge. 412.
Hsje-stnve Loft. Sal. 484.

Hovmands-bud. Dristigt Bud,
Hov>Mrk. aulica. 547. 9-7,

Hrodur. ?oema.
Hvens, Hvem'lds Land, HvensseLand.

Hvem. 52.
Hvipper. Forer tidt og lidt frem. 361.
Hure. Hvorledes. Tidt.
Hyld, Hyldest. Gunst. ZB2.
Harald, Helle, Helge, Hildebrand, Hilde

gaard. Egne Navne.

I.
Ifa. Ivn. VMuK. 408.
Ildt. Ondt. Tidt.
InHefred. Kvinde-Navn.
INinger. Svenffe Konger. 410.
Irlingr. Orm. Z9B.
Jarl-Dom. Greve-Dom. 520.
Jette. Love. 591.
Jest. Gier. Haarde Agre. 26.
lomsborg. Inlin i Pommeren.

loms-



Forklaring.

lomsvikmger. Som bode der. 414.
Isrsals Land. lorsalefar.
lotnamaaZ.
lotnamjsdr. Poeten.F.

A>5

Kavle. Vagina. 42?.
Keyle. Maadelig. Trcr.
Kerte. Lyys. 378.
Kind. Barn. Tidt. 567.
Kleper. Liden Hest.
Knar. Et siags Skib. 155. 277.
Knor. Knort. 559.
Knutlmger. Danste Konger. 41 m
Kny. Fare efter. Tale. 143.
Koqge. 368.
Kolv. 412.
Kenhed. Mandighed 316.
Krakamaal. Et siags Vers, paaftndet i Rols

Kråkes Tid. 407.
Krekke. Kroget Tm. 396.
Kreng. Artig, Snild. 194.'
KrogsWd. !Hu3 OdIiHVUS.
Krus. Vred, Fortorned. 78.
Krybekrage. Scrr Stige. 396.
Kurer. Bcrgter. Tidt.
Kuulte. Begrave. 427.
Kvag. I kvag og sonder. 359.

(c) 4 Kve-



Gamle og scrre Ords

Kvede, Kvedling, Kvedstapr. Sang. Fort.
Kveg. Kvt'g. Levende 660.
Kver. Stille. Tidt.
Kynd. Natura. No3. 564.

L.
Lakke frem. Komme sagtelig. 25.
Lavsefje. Losme. 6iB.
Ledl'Ng. Krig. LedMgsNMNd. Krigsfolk. 6go.
Legende. Historie eller Fabel, jom lcrses. 627.
Ledtog. Fslgesiab. Fort.
LM/Saaret. Z7.
Leve. Levc-Bmd. ?ani3. 270.
Lide. Ncins. terrX Lc mu

ri3. 100. 260.
Lillievand. Rankmo. Tide.
Litverpr. SomftMer/ ffifter Lyden. 655.
Ll'omer. Lys. Sole.Liom. Fort
Liofimgcr. Llosalsir. l)Xlnom3 aerii. 414.
Lodbroka K. Lodbrogs Slegt. 398.
Lonne. Komme efter. 26.
Lover. Giver Lov. 172.
Len i Len Lsuebrev. Tidt.
Lebe-Lkytte. Urro. Som skyder og wber.
Lundist Klcede , fra Londen i Ettgelland. 576.
Luur. Lind. 5; 8.

M.
Malfred. Kvinde Navn.
Mareminde Kvinde-Viv. Mars. .26° 49.56.

Ma-



Forklaring.

Mader. Major. ?rawm. 62 2I
Madr. Mand. 394.
Mande. Mangivesig. 350.
Mandevid. Mennestelig Forstand, som her tils

legges en artig Hest. 124.
Magter. Formaar. 149.
Mcrrd. Metrum. Fort.
Mard. Smukt Pigebarn, Dukke. Tidt.
Mave. Maage. Svogre, Slegtinge. 411,
Mavefkab.
Mejn. Vette. Ond Bette. 414.
Mestersang. ?O6teri. Fort.
Minde. OKium. N. 3Z4.
Mon. Momentum. Fort.
Moer. Dynd, Jord. 378.
Moes ene. 3: Moders ecne, ut

soliu3 matri3. 476.
Mummestandse. Z2O.
Mure-hvid. Krid-hvid. 98.
Myre. ' Morads. 420.
Mysseling. Nulculus. 85.

N.
Nam. Tager, lcrrer. 163.

Niding. Skarn, U-crrliZ. 416.
Nobei. nobiliz 277.
Nilavs. Niclus. Niels.
Nokken- Nykken. 5lO.

(c) 5 Nor



Gamle og sikre Ords

Nmvasund. Stredet i Middelhavet.
NyMtre. re3. 74.

O.
Odel. Egendom 184.
Odins. Ssnner. NMteg. 392.
Old. Beculum. Olde. Gamls. Fort.
Olding. Forstander. 4.
Oimer. Tager til. 476.
OMkvad. Imercal. Versu3. Fort,
Ophav« lnitium. 238°
Opiag. Paafund. 28.
Ordtle. 160.
Ottn. N2N3. Ottesang 5 stund. 624..
Overbmt. Snare. 166.
O Vetter. Uvetter. Onde Vetter. 414.
M. Rem. Olsvobe. 3cutic2. 558.
Ore. Et flags Vegt og Mont. 415.
Ors. Hest. Hors. 199.
Orm. Mmds Navn.

P.
Pare. Gcekkesnak. 68.
Paris-Klerker. Som studereds til Paris. 67 3.
Pelt. Klcrde- 355.
Pjeld. Kosteligt Kladt. 487.
Pladser. Straffer og Mer ftst paa en Plads.

299.
Prud. RleZain. 79. 90.

, Nag'



Forklaring.

N.
Nag, Nagest. Hej. Hojst. 547.
Nakke. Hvalp. Hund. 69.
Nam. Stcrrk, Skarp, Ram-Rune. 616.
Nane. Rimand. Roland. Egne Navne.
Nast. Ro. i;i.
Nin. Bruges for hver Flod eller salt Band.
Rinder. Gaar. Er til.
Nist. Kempe. 414.
Roman, Romans. DigtomscrrHcrndelft. F.
Ros. Hest. 4c>.
Nsnner. Forssger. Gavner. 412.
Nen. Prove. Ond til ron. 519.
Nsgen. Duggen. Tidt.
Rune. Skrive. Trylde med strevne Figmer. 42.

Nunemaal. 520. 616. Runemester. F.
Ruer. Angrer. 172.
Nyst-galen. ?urioiu3. «l; 2.
Ryge-spmd. Naar man spender Belte, som i

Tellemark, igo.

S.
Sander. Salemand. Sejer. Sigfred. Son--

ne. Stefnir. (hvoraf maa stee Stefnsh.)
Stig. Strange. Svegder. Sire. Sig
rid. Signe. Svane. Folke-Navne.

Jagt. 568.
Smnftldt. 169.

Savn.



Gamle og strre Ords

Sejerhue-serk. Som Bom fodes med. 685.
Sejerscrl. Lykkelig i Snid. 700.
Sejelm'ngen. For Sicelen. 6s 6.
Sille. Sald. ?opu!uB M3. 129.
Sindal. Skelert. Tidt.
Skald. Skaldstapr. ?06t. ?oeterl3. F.
Skamhengir. Kort Bers. Fort.
Skårs VlNd. V. 544.
Skelliefoend. 46.
Skcrm. Bsstermelst. 182«
Skermerstag, Nsdverie. 65.
Skemr. Sart Kammer. SktMNla-mejar.

Nmmer. Z9B.
Skeldcr. Smelder. 543.
Skwc. 147.
Skingre. Raabe, Stoje. 179.
Skire. Rcnst. ;6. Bcir.
Stjold-merke. 33. mser

neB-Unger. Dansss Konger. 199. 410
Skorter. Fattes. 585.
Skst. Snart. Ncsten 169.
Skrejtest. Skrider.
tvkerlinger. Folk i Gwnland. 427.
Skremme. Strekke. 412.
Skrikker, som Skaden, Srnen. IZ6
Skrud. Prydelse, Guldstmd. 474.
Sleben.Sommen. 430.

Sleg

Savn. Sagn. 24.
Sende. Skende 410.



Forklaring-

Slegfred. Slcgefm-Bw. ?Lliex. 430.
Slemterighed. lurMciLio. Fort.
Glctmand. I'cLnilex.
SWb. Blod, cj skarp. 367.
Smukcr. Smiler lidt. 478.
Sml. Snar. 589.
Sm'MM. Nyligen. 148.
Snaab. veli^erium.
Snog. Smuk. 568.
Spaa sig. Skynde. 40).
Straale. 32M3. 358.
Staad, Stodf Bildhopps. 223.
Stalker. Staarndt. 179.
Stank. Stunte. Flsj hen. 276. 285.
Sterling. EngelstMom. 172.
Otl'nd. Stiv og hvas. 69.
Stefiamal. Et siags gamle Vers. Fort.
Storlått. Hojsindet. 394.
StN'bed. Med striber ogstriger. 25. 215.
Strud. Txtreinic3s. 236.
Strunk. Stiv, udoMg. 577.
Svale. 530.
Svedefur. Hest-farved som en Rav. 567.
Svartalfar. 6XNon. 414.
Sverd -Brev, Hvor vcd mand er haard,

42Z.
Sverdetrok. Slrud. 425.
Sverde-nafne,Tirfing, 0. a. f. F. Adelring. 77«
Sverken. Svertlnd. Bolge. 115«

Svik.



Gamle og sa?re Ords

Taalsgod. TaalmodjZ. 272.
Tabesvenne. ?erciiti dmNNS3. n?.
TandfE. vonum in 290
Tartig. Tarvtig. Fornoden. Fon. '
Tavelbord.
Tellige. Saadanne. 46.
Tene. Lange smale Kieppe. 156,
Tenge. Flsje. 158.
Tidlige. Tilig. 163.
Tidkort. Tidsfordriv. 144.
Tige. d!2M3 lheciE3. 123.
Tillie, Tille, labulmum. 207.
Tinde, Tinding, rwnainurj. 292
Tosse. Tosseblanding, Greve, Kempe. satuuB
Tove. Stort Reeb. 96.
Torne. Stode paa. Terning. Stod. 547
Tosser. Lis 5Xp6. Trosser, 244
Tmmpler. Traader Tidt. 64.
Traa. Trcrder frem. Fige. 60.
Trejen. TrojeburZ. Bare adstilligs. 57.
Tnngmodighed. 135.
Tylter. Land. Mange Land eller Agre. 48 52
Tyst. Stille. Tagse. 166.
Tvede. Det sm gaax udi wends Parter.

Svik. Sek. Hore, 128. 147.
Syvnter. Uge, 7 DaZe. 201,



Forklaring.

U»

Vaabengny. Larm afVaaben. 403. brag« 404.
Vaarde ftg. Benede sig. 422.
Valen. Varsalr. De Dodis Sal

hos Odin. 416.
ValraVN. 139.
Vccner. (jviritor. 211.
VaNavl. 292.
Marg., Ulv. Grumt Dyyr. 412.
Vansm'ldc. Uforstand. gi O.
Vedergwre. Betale. Oprette. Gisre om igien.

11. 36.
Vedermod-spil. Som er imod. 690. )06.
Veje. Slaaihiel. 79.
Verke. Arbejde. 141.
VW. Vndelig, smuk. Tidt.
Verve. Forhverve. 38.
Mnnegave. Hvormed mand gwr sig Bemer. 52,
Verne. Vare. Taarn.
Vexelstwm. Vittula. 4^B.
Vildere. Pppermere. 41.
VildraMg. conMi. 137,
Vift, Viv. kulier. Tidt.
Vikingbol. Ssrover-Boltg. 414.
Vovehals. Forvoven. Tidt.
Voxkerte. Voxlvs. 672,
Vretke. Hevne. Straffe. 134.

VeM



Gamle og sir« Ords Forklaring.
Vende-dm

flagrer, frem for en Port. 214.
Uhyre, 102^
Ufrist. Uforsogt. 492.
Ullvs saar. vulnu3.
Ustnlde. Ualu3 NO3. 156.
Usezer. Tab. 90.
Ustccmmet. Übestcrmmet. Z99.
Utyste. SpoZelse.

Y.
ppe. Begynde. 565.

'e. Ung, som kand ydes og givtes. Tidt.

s^/^sV



«s (!) W

Den Forste Part as denne
Viie-Bog.
gamle Kiampe-Visir, hvad

V deres Kamp, Fegtning, og anden defli-
geldrcrt vcrret haver. Men paa hvad

Tud og Stad de have levet, er ikke til visse at
sige, andet end hvad man fast giette kand, og
ellers have nogen Kundssab af de store Heye
og andre Stceder, som man vil vise at de have
boet paa, og ere begravne. Saa sattes og un
dertiden mange Kicrmper at have varet til
sammen paa en besteden Tiid og Plan, som
dog ikke have levet tilsammen. Hvilket er
steet af deres Uforstand, som den eene Digt og
Vise haver blandet mcd den anden. Hvad som
Historiste Sandhed er anrsrendcs, vide end
og smaa Bsrn, at det er en fsye Ting at lide
paa. Thi som Poeten siger:

Omnia pott okitum KtM majora
ab exeyviiz nomen in ora venir.

De Gamle tage lidet, giore meget
Naar Kicrmper og Konger ere lagde i Graf.
Saa gaaer da Savn og fast simre Ry,
End GittmWn vgf, udi Land HZ Bp.

A Hhad



Danste Kiampe-Viser.2

Hvad ellers Kæmpernes Storlemmenhed,
Styrke og anden Vilkgar berorer, som over

qaardeMennesterdernuleve, deres Vext og
Stykke kand ikke noksom nu her for

handles,mcn stal i denDansteKrsnikes tredie
Bog videre omtales. Thi det jo udi Sandhed

befindes og beviises , afadstillige Documenter
og Kundskaber, at disse gamle Helte, (som de

kaldes) have levet fast langer , og varet Man«
deligere, swrrc , stccrkere og hsyere, end den ge

meene Mand er , som nu lever denne Dag.

Danste Kongers Navne og Tall.
/Vnddog at der opregnes udi den anden Part as denne Bog,

fast alle de fornemste Viser , som ere lagde om vore Dan«
ste Konger og Dronninger, og deres Forvandle, saa kunde

dog ikke efterlades, at stette her i Begyndelsen denne Digt, soni
er saa got som ikkun et Register paa alle Danste Kongers
Navne, som haver reqieret her udi Riget, fra den fsrste
Dan , og indtil vor Tiid. Aarsagen dertil er denne, at disse

Biser i denne Bog kaldes for Historisie Viser, og ende og vw
de meste Parten paa vore Danste Konger , Ja og nogle af de
ZEldste ere holdne og regnede for Kcrmper, som de ogsaa udi

Sandhed vare mirgtiqe Strids'Hssdinger, som Krsniken ud«
viser. Hvor om man stal have bande af dennem og de an»
dre Konger videre Beretning. Thi udi disse korte Vers kun»

de ikke meere indtvinges, end der er befattet. Saa cr og hel
ikke alle vore Danste Konger opregnede, men de aliceneste, som

det gemeene Tal medfsrer. Hvor om paa en anden
Sted grundeligere vil forhandles.

I. M
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3

Mting af GUd i Himmel og Jord,
" Regicres alt ved hans hellige Ord,

Som han det selv monne stabe,
Uden hans Forlyn og Guddoms Magt,

Er intet vor egen Msdom og Kraft,
Saa lidet da kand det dråbe.

2. Saa er og Ovrigheds hsye Stand
Af GUd, og styres med hans Haand,

Bed hannem opholdes alleene :
Hos hannem er Tiid, hos hannem er Stund,

Det staaer til Mennesten ingenlund/
Hvilken at hinanden stal tiene.

3. Han strtter i Sadet hvo hannem behager.
Han salter og afdem hannem forsager,

Ingen maa der selv for made 5
Er han ikke med i Kongernes Mrd/

Da er deres Daad en Bonne ey vard,
Det maa de sig forlads.

4. Undertiden opdrager han forstetigM
Den eene efter anden af Kongelig SlceZt,

Tage Spiret hinanden af Hctnder :
Undertiden hand styrter og staaer omkuld,

Et Kongeligt Huus for Syndens Skyld,
Og det en anden tilvender.

5- Som man derpaa seer Eventyrs Oplh
Baade her og der hvo Me vil,

Det er hans Drift hin store:
Det vi og merke i Danmarkes Rige,

Blant vore Konger saa mange tillige.
Dem vi nu drage her fore.

6. Der Syndflod Verden til Straf Mrgih
Og hver for sig sit Tungemaal fik,

A 2
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Da monne sig Folket adsprede:
Enochs Afkom tog Asiam ind,

Europa faldt laphet udi Sind,
Africam tog Cham hin lcrde.

7« Af laphet er Gomer den Helt saa stcrrk,
Hans Afkom forst beftde Danmark,
Og lode sig Kicrmper kalde:
Llf Sem er Gether, af hannem opkommet

Gother og Gothinger bolde og fromme,
Som holdes for Danste Mcrnd alle.

8. Da de efter sorste lodiffe Sed,
Havde levet en Tiid, dem kicrdes derved,

Deres Oldinge og Dommere at hore :
De vilde da vcrre og GUds Folk lige,
En Konge vilde have over alt dette Rige,

Som Enevolds ffulde dette styre.
I. den forste Konning udi

Danmark.
y. Det Aar som David udilsdeland

Blev fod, og Saul den hoye Mand,
Paa andet Aar monne regiere:

Da blev jcg vald saa dapperenHelt,
Kong Dan, at tage denne store Welt,
Danmarkes Krone at bcrre.

11. W!MI^.
10. Efter Dan, som gav os Danffe Mcrnd Nafn

Jeg Humble hans Son sad Kongelig Stafn,
Med rette lod jeg mig tykke: ,

Der jeg blev vald stod jeg paa en Steen,
Saa fast stulle alting vcrre uden Meen,

Mln Broder forspildte den Lokke.
Ilt. I.O'l'lMk.

11. Ligerviis som jeg til Riget koM/
Saa levde jeg uden 3W og Dom. Og
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Og mest de Beste forhadte:
Jeg tog fra dennem baade Kim og F<?/
Og giorde frie Mand baade Baande ogVst,

Mit Liv derover jeg ladte.
IV. 8KI0I.I).

!2. Min Faders Skade den giorde mig viis,
Jeg gav hver Mand baade Lon og Priis,
Og fordrede Alle til beste:

Jeg var ikke end vel femten Aar,
Saa stcrrk en Biorn jeg bandt og bar.
Deraf mit Rygte sig miste.

v. c;uLvKoi.r/
,z. Jeg fulde min Faders Manddom og Dyd,

Vant Sverrig, og siog Konning Sigerud,
Med min Guldkolfve hin rode:
Jeg tog hans Daatter Graa til Egte,

Alle Konger og Kicrmper mod mig torde fegte,
For min Haand bleve de dode.

VI. VII. 601"r0KK«.
14. Da jeg ved Livet og Riget havde ffild,

Min StiftFader Gram den Herre saa mild,
Gottorm er og da drcrbcn:

Han minHalv-Broder og Konning var,
Over Danmark i fulde atten Aar,

Det var hannem saa i Skabnen.
VIII. N^Wltt6.

15- Jeg stog min Fader Svibdager ihiel,
Og Asmund hans Son jeg meente mcd Skiel,

Med hans to Sonncr tillige:
Saa drog jeg bort i Merland,
Og tvingde de Konger under min Haand,
De matte for Danste Mcrnd vige.
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IX. rkol)Z I. rkLWe.
i6< Curland og RHland, Elv og Rhin,

Engeland og Skotland vare alt min,
De maatte til Danmarkes Vcrlde:
Men Regner, som jeg i Sverrig indscrtte,
Mrde, sig med mig i Kif og Trcrtte,
Mt Harniss i Krigen mig qvcrlde.

X. XI, KOL
17. Haldan min Fader af MrgierriZhed,

Slog begge sine Yrodre, efter Cains Scrd,
Og blcv saa Konning alleene:

Jeg ssotte Hagekiobing til Isefiords Havn,
Og Sav afmig Roeffild sit Navn,

Der fiOer min Kilde hin reene.
XII. INQL.

18. Land Vendens og Saxens Konger baade.
Zeg og Sverrig Hochbrode, '
Som Roe mm Broder drcrhte -

Jeg drev Blodffam jeg vidste ikke af,
Aen Sorg lagde mig udi min Graf,
Saa dyre jeg den Lost kiMe.

XIII, KOIF, KK46,
'9. Jeg drev Kong AtAefaf Sverrig ud,

Svenffe Mands Hud,
Alt Landet ffulde mig ffatte: '

Jeg gav det Hiarwar med Svster min,
M Le her han forde mig Skat udi Skrin,

Vaa lldet jeg deraf baadte.
XIV. NOI-I-ll^.

H'atvar havde staget Rolfmed Svig,
Danffe Mcrnd kom sammen og kaarede mig,

JU Krlg og Orlogs mode:
Syngen af Safen, som heede Gelder^

Zeg
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Jeg stog og Otthin med sin Son Balder,
Udi Krig mod Boje jeg dode. .

2 1 . Vender og Tudffe og Svendffe Mand,
De faldt mig alle tillige fra Haand,

Men Vender maatte mig tiene:
Jeg sirtte Haardvendel og Fenge-Brodre to,

Over lutland min Fenge tog hannem fra
Baade Liv og Viv hin vcme.

XVI. VK^LI'.
22. Der Amlet havde staget sin Stif-Fader Fenge,

Han blev selv stagen det var ikke lcrnge,
Hos Amletzbvl det steede :

Jeg tog hans Huus-Zrue Irmendrude,
Vi levde tilsammen i Glcrde baade,

Dl Doden os tog hin Vrede.
XVII. vekk?llttl) 31.1N1)Z.

2?. Kong Atislef i Sverrig med Falst,
Stod mig efter Riget, det koste hans Hals

Det Kette og Vigge monne volde :
Fordi han stog deres Fader Forvin,
Og ginge for hannem to for en,
Med Livet han Laget betalde.

XVIII. VWV B?^6L.
24. Ligesom min Fader var a'deeles blind,

Saa var jeg stum, dog kisn i Sind,
Jeg loed ikke hver det vide :
Vorend Kongen af Saxen os Kamp tilsto,

Og jeg da strax gik Eene mod To,
Lagde dem udi Dodsens Qvide.

XIX. II. XX. W6l.Ll' 1.1!.^.
25. Vi begge tilsammen baade Fader og Son.

Vare store til Navn og lidet til Non,
A 4 At
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At vi derom ey lyve :
To Svenste Kicrmver flog jeg Huglet,
Ne andre vore Idret ere forgift,
Ingen Mnd derfra vilde strive.

XXI. IKODL 11. B^KXZ.
26.Kong Froger iNorgedet saarefortrod.

At lefsor hannem ti Kicrmper flog dod,
Paa Mdoe en Tiid tillige:
Jeg lokket hannem af sine egne Fodspor,
Ag flog hannem ned til sorten Jord,
Hans GUd macttte hannem da svige.

XXII. III.
27. Land Saxen som horde Danmark med rette

Forde sig med mig i Tvist og Trame,
Ne vilde mig Skatten ey fore:
Jeg fylde med store Skibe og smaa
Ald Elven, man kunde der over gaa,
Ne maatte mig tiene og hore.

xxiii. rkiOi.er i.
28. Hvirvild as Halland med Kiamper sine,

Bllde og Brahe, Bugge og Grundholm fine,
Nem monne jeg Seyer af fange:
Saa drog jeg ind til Hiberne Land,
Slog der for Fode baade Qvinde og Mand,
Neres Aande blev dem saa trange.

III. xKW-QoOL.
29. Mn Manddoms Gierning og store Idm

Er as at sige saa vidt og bredt,
De staae til Mande- Minde:
Men at GAds Son sodes i min Tid.
DeraltingstodiFMogFrud,
ErmdatleMpaaEWe.

XXV. MK<
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XXV. BKI^O.
/ Jeg lagde Kong Frode det beste Grasstrift,

Om alt hans Kriig og store Bedrift,
Thi fik jeg Kronen at bcrre:

/ Hans Son Fridlef monne dct fortryde,
Paa Hiarno maatte jeg holde og bide,

, Baade Land og Liv forsvare.
XXVI. II.

zi . Kong Amund i Norge lagde jeg i Liig,
Mcd Tolv sine Kamper de maatte mig Viig,
Foruden hannem Biorn hin vilde:

Jeg tog hans Daatter Frogene scm ffion,
Og aflel med hende den Navnkundige Son,
Man kaldet Kong Frode Gefmilde.

XXVII. rkODL IV. <3Lr^lii.i)^.
)2. Hsnef og Sverting af Saxen Land,

', To Konger jegtvingde dem under min Haand,
s De maatte mig Skatten give:

l Sterkodder i min Tiid en Kicrmpe gief,
Slog Haine i Kredsen at ban der blev/
Sligt var hans Tidsfordrive.

XXVIII. INQII.O.
??. Kong Sverting som min Fader opbrænde,

Slg selv derover saa skammelig fficrnde
Hans Daatter tog jeg til crgte:

Den gode Sterkodder det taare fortrod,
Thi blev det begge hendes BwdresDod
Vi agre dem ikke en Hcrgte.

XXIX. 01.^1.
?4. Der mine tre Brsdre hendsde vme,

Jeg eene fik Riget at staae fore.
Og levde i Fred med Lyste:

Jeg deelte det Kongelige Regiment,
A 5 Os
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Og mine to So aner derom foreente,
Forend jeg af Berden henreyste.

XXX. rkol)s v. KOi'L^QKe.
XXXI.

35- Harald min Broder stulle styre til Band
Hver andet Aar, ogsaa til Laud,

Som vi om Riget vareligte:
Jeg kcrdtes der ved og lagde op Svig,

Og hannem med salst stt Liv srasnig, '
Hans Sonner de mig undvigte.

XXXII. II.
36. Da jeg tre Aar havde styrt Danmark,

Mig lyste uden Lands at bruge Hovert,
Jeg lagde alle Kicrmper ode:

Sivard af Sverrig med sin Daatter Sott/
Amund og Tokke, Grim og Hartbeen,

Og fieere for min Kolf dode.
XXXIII. II.

37' Min Broder mig vigte og Riget overgav,
Af saadanne Mag siges stelden af,

At nogen vil vunden Spil give:
Kong Erik afSverrig i fierde Strid

Mig flog, det Haldcm saare fortryd,
Han loed hannem strax aflive.

33. Min Fader Kong Ungvin stagen blev,
Udi Kamp og Kreds , som han selv strev,

Regnold af Sverrig det giorde:
Otther min Sboger gjorde mig Bistand,
M toge fra hannem baade Liv og Land,

Sterkodder ep tHpe torde.
XXXVI Bi<

XXXIV. M6VM.
XXXV. BIVHI.O, I.
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XXXVI. 8!6el(.
59. Havbmd bedrog min Daatter saa ven,

Thi maatte han klcrde Galge og Green/
Hun sig i Bure opbrwnde,
Hans Broder Haagen ved Callundborg
Mig stog i Striid , Beder giorde sin Sorg,
Loed dermed Broderstad kiende.

XXXVII. II.
40. Jeg stoges med Haagen min Fader formåde,

Han flyde af Landet med sin Sklos-Flode,
Paa WalstEdet maatte jeg blive :

Ingen var af Danffe Kong Blod iglen,
Foruden min Broder-Daatter alleen,

Bet gav Aarlag at kive.
XXXVIII. III.

41. Kong Sioards Broder Daatter Syrthe
For min Manddom jeg fik til crgte,

Den Herre af Saxen hende miste :
Der han med hende sad paa Brudebenk,

Jeg bar for hannem saa beest en Sklenk,
Den naaede ei! alle hans Gieste.

XXXIX. III. tt^l.o^^^o«
42. Min Fader med mig i Ungdoms Aar,

' Regieret , der over sit Liv vmbaar,
Jeg neppclig selv undflyde:

Da jeg havde vundet saa mangt et Land,
Min Soster Son Ring giorde mig Modstand,

Jeg blev der vi saa stride.
XQ NI'I'L.

XI.!. OI.Ur MO(^X^Z,
43 > Kong Haralds KiKmpinde mig Dronning

Hmhe
Danmark at styre Kong Ring tilfttte

Dog
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Dog det kort Tiid monne vare:
Oluf Kong Haralds Ssster Son gief,
Blev Konge og stor Tyrannie bedrev,
Oterkodder siog hannem derfore.

44- Kong Ring i Norge jegdrabte i Krig,
OgtoqhansDaatter, som hand bad mig/
I sit sidste Testamente:
Syv Vendiste Konger i Sonner lutland
Jeg ssog, mig sende som fore var vaand,
De Vender deres Skat og Rente.

XI.III. I.
45» lutland og Skaane bleve tagen mig fra>

BaadeSkat og Tynge der med lagt paa,
Saa ustadig er den Lykke:
Med Simon som Skaane havde taget ind,
Jeg sloges, der blegnet saa mangt et Kind,
Vi hugges der begge i Stykke.

XI.IV. LUI^L.
xi.v. i^l(^lL^ic:lc.

46. Da jeg afVendiffeFcengsel blev lost,
Min Farbroder Buthle han blev saa tyst.
At han ffulde Cronen asscrtte:
Sverrige, Venden og Sembe jeg vand,
Mig ssog fire Brsdre af GrekkenLano,
At jeg deres Goster loed rette.

XI.VI. XI.VII. IU.
47« Naar Herrer og Konger i Orkesloshed

Tykke at ingen Ting komme dem noget ved,
Deres Tiid uden Dyd fordrive :
Saa stakket og ont Rygte gaaer der af,
Naar de ere raadne i deres Grav,
Hyad kgnh man om Hem Me.

XXVIII. s^lM
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48. I min Tiid for stor Hungers Tvangs
Nev giort af Danmark en Udgang,
Ved Ebbe og Aage hin gode:
Udi Lombardi de scrtte sig ned,
Og Landet af dem fik Navn ogSird,
Som Gambaruk forst monne made.

XI.IX. I.. IV.
49. Hvo selv intet lovlig gior sin Tiid,

Eller sig beflitter paa GUd og Dyd,
Og tor de Laroe foragte:
Han er vist gleppist og ey klog,
Hans Navn opstrives udi Glembog:
Det stulle I Konger betragte.

50. Jeg horde min Tiid om Himmeriges Gltzde,
Og tales saa meget om Helved hin hede,
Mig lystet det m forfare:
Jeg drog tll Geruth Ugartiloch
Og maatte dog folge den store Flok,
Men Torkil tog Sandhed vare.

51. Friser og Tydste , og Svenffe til med,
Jeg tvingde til Skat som m,g var jcrt,
Keyser Karl det ey mon behage :
Jeg drog mod hannem med min KrigstM,
Og agte nt giore de Franker et Blcrr/
Min Svend tog mig af Dage.

1.111. 01.U? 111.
I.IV. UK^IvtlNQ.

52. Der Oluf havde hcvnet sin Faders Bans
Og maatte paa sidste for Dsden daane,
Hos Ltther loed jeg hannem Me;

Os

XXVIII. BNIL.
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Og tog saa Riget uden ald Modstand,
Med Ludwig Keyser et fast Forbund

Paa Troe og Love jeg giorde.
I.V. II. Kl!^6.

53. Min Morfader var Kong Gotrik milde,
Dog Ring mig trange fra Kronen vilde,

Og Regner min Son forjkiude:
Der faldt en Dag elleve Tusind Mand,

Paa begge Sider med blodige Pand,
N hverken Livet kunde unde.

I.VI. KLQNLK IDT-MKOK.
54. Jomfru Thore jeg vandt i Sverrig med Li

Og siog to Orme, jeg torde det driste,
Tvi maatte jeg Lothbrog heede :
Tre Sonner, Sivard. Ratbart og Bwrn,
Jeg gav Tre Konge-Mer til Lon.
At de sig mandeliq teede.

I.VII. III B^OQ5V^
55. Min Fader blev kast til Orme-Mad,

Af Engelands Kong, i Taarnet han sad,
Og dsde der i stoer Pine:

Jeg lod Kong Helge opfficrrs og fiaae,
Bestrodde hans Ryg med Salt det graae,

Han kunde det vel fortiene.
LVilt. Micxi.

Jeg tog fra Erik det Faderlos Barn,
Den Kongelig Spiir og blev saa kaarn,
Mig selv til liden fromme :

Min Broder-Son Guthorm bod mig Striid,
Jeg fik ey Leyde eller lamgcr Tiid,

Vi begge i Slaget omkomme.
LKIdK 11.

57. Det forste ae jeg fik Kongelig Magt,
Mos Ow at dampe jeg havde i Agt, Ha,



Forste Part. 15

Hans Tienere stiende og brcrnde,
Men der jeg Grunden bedre forstoed,
Mi Nibe en Kirke jeg bygge loed,
Og mig til GUd omvende.

I.X. 1 1.11.1.L.
5 8 GUd naade det Barn som Fader Mer fra,

Naar han ffulde lide der meest oppaa,
Det jeg maa sorgelig klage :
For mig regieret en Hovding viis,
Thi loades mig til saa liden Priis,
Uden Skrift gik jea af Dage.

I.X!. VII. rl<o^^le.
59. Tvende Lykke er altid bedre end en,

Jeg vandt til Kronen alle Land iglen,
For min Tiid vare fra tagne :
GUds hellige Ord jeg stedse fri Rom,
I Riget at prcrdlkes om og om,
Jeg var dermed opdragen.

I XII. 6KOKI. 11. LN6e!.I.LSWLK.
I.XIII. V.

60. Det er umueligt fast en Herre,
Tillige mange Riger vel regiere,
Thi maatte jeg Engeland miste :
Min Son Harald var ond og arg,
Thi bleve Skribenters mod hannem karZ,
Til Villle hannem intet vlste.

6i. GUds Ord ,eg hadte, thi blev jeg blind,
Udi Sone , som jeg var forre i Sind,
Stor Sorrig mit Hierte qvalde :
Min Dronning Thyre jom kaldes Danbod,
Bed Jelling mig begrave loed,
Udi Hoven som jeg befalde.
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i.xv. vi. 81^^1555

62. Paa mig sin Mynt vilde Otthe fornye,
Bog han var Keyser, hand maatte dog stue/

End bleve vi Venner hulde:
Jeg loed mig dobe med Svend min Ssn,
Som mlg betalde med Skalkheds Lsn,

Til Doden han mig sorfulde.
LXVI. BVLNO I. 1-WWXL6.

6z. For min Ondstab blev GUd mig vreed,
MedFcrugselogUdlendighed,
Siu Aar monne han mig straffe:

Jeg giorde Poenitentz og Bisper fire,
Befoel i Riget at lare og ffire,

Alting efter GUds Lop ffaffe.
LXVII. II, 87-OKL.

64. Jeg havde fire Kongeriger under Haand,
Foruden Land-Benden og Liefland,
Som jeg med Biisdom styrde,

Jeg drog til Balland og til Rom,
Hlalp Keyser Hinrich min Svoger from,

Som det sig somte og burde.
XXVIII. III.

65. Der Norge var falden mig genisten fra,
Jeg frygtet Engeland stulle giore ogsaa,

Derfore bar jeg stoer Fare:
Jeg deelte med Edvard det til halve,

At lDanffe Mcrnd stulde.ey miste det alt,
lto Aar stod jeg det fore.

LXIX. 6OW.
Med haarde Knud giorde jeg saadan Pagh

W den ffulle have begge Rigers Magt,
lcrngst af os kunde leve:

Jeg MilNoW YZ DGmqttsMs?f
Ms
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Lagde Femten tusind Bender i lige:
Paa Lcrrstov Mark de bleve.

LXX. 3VZSW 11.
67. Udz Rocstllde lod jeg et Mord

Paa Adelen,giore, som viit blev spurdt,
Thi satte mig Bispen i Bande :
leg gwrde Poenitcntz oa blev afisst,
Bizkop Vilhelm gav nest GUd den Twst.
Han dode med mig af Baande.

I.XXI. VII.
68 To Aar, det var oq noksom Tiid,

Jeg stod for Riget uden Gavn og Ands
Jeg lod hver Mand selv made:
Her Ommz det yndte saa meget vel,
At de maatte leve uden Rcet og
Det gav dog Riget stor Skade.

I.XXII. 8. KNUD IV.
.69. Inderne med Blak mig stoge ihich
Min Broder Oluf hialp Fonboeme til/
Be vilde tll Kirken ey tiende:
.Den Rcetmaa lide mon Almnen hade.
Men GUd vil aldrig sine forlade,
Gav mig sit Rige uden Ende.

t.XXUI. OLUP IV.
70. Til min Broders Dod var jeg Aarsaas/

lod mig GUd med Danffe M<?no plage,
vi dyr Tnd lidde:

W vende os om og Synden fortwde,
GUd aabnet sin Haand gav Jordens Gwds,
Fra Hungers Nod os fride»

z.xx!v. m. rMQoo.
71-Flre Brodre efter en Fader bold,

SlnZeDanmarkesKrone og Spjjs i Mld?
Jes
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Jeg var blandt dem den sidste :
Jeg lovet mig tilden hellige Graf,

Jeg dode paa Cypern og lagde af/
Til Himmerig derfra reyste.

I.XXV. 1^1^1.3.
72. Min Son Magnus foncrdeligen flog,

Min Broderson Knud af Wenden Hertog
Jeg maottc derudi samtykke:
Thi dlcv han stagen og selv i Krig

Og jeg derefter ud! Slesvig,
Os dsrds ey bedre Lykke.

I.XXVI. IV. x^uno.
72. Paa Urnehofvet sonder lutlands Ting,

Som jeg blandt Almuen stoed i Ring
Mig stog der Plog hin sorte :

De Ribere Kannikker med deres Clerker,
Mig forde der fra til deres Domkirke,

Moa romte og blev saa borte«

74. Jeg holder mit Navn for ingcn Skam,
At jeg vm from, man kalder mig Lam.

Fred stal man dyre kibbe:
Da jeg for Alderdom gik paa Lud,

Verden mig gav og indtil GUd,
A>e andre om Kronen lod lsbe.

I.XXIX. V. ?v!^(;NU33O5s«,
75. Det steernaartoomenTing kappes,-

Det af den tredie ofte hensnappes,
GUd vlUe de Lodder selv deele:

clea trettes med Svend om Danmarks Krone
I Roeffiw Bye blev han min Bane,

Hans AnstaZ maam dog ftyle.
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I.XXX. I.

76. Paa Graathe Hceds jeg Svend nedlagde
Og eene tog Riget som Knud nu sagde/
Jeg klende de Vender at kisvc:
Alt hvad paa denne Side Gfven vende,
Keyser og Paven mig ffsdtt i Hende,
Under Danmarkis Krone at blive»

I.XXXI. VI.
77. Keyser Friederich lagde sig efter med falst

Danffe Mcrnd, at spende et Aag om Hals
Det wg saa usel en Ende:
Jeg,fangde Grev Adolf af Holster Land/
Lybeck og Hamborg jaa lykkelig vand/
Mig for deres Herre de tiende.

I.XXXIi. II. BUM.
78» AfScyer fik jeg det rommelig Navl!/

Danmarkis Rige til Wre.og Gavn,
Paa Lykken tor ingen Mand lide: „ ~'.,'"
Grev Henrick) af Sverm med SvU,
Paa Litcho forde mig fangen med sig,

. Det gik jaa manaen ti! Qmde,
I.XXXIII. B.Micx Vl.

-79. Min Broder Abel mig hos SlelW ,
Slog Hofvcdet fra med.Ealjk og StzW ,
Han maatte vel Cain hede ;
Mit Lcrgom han kaste udi MostM ,7"
Der kunde dog ingenlunde flippe til Onmd?
Ustyldigheds Tegn GUd teede. 5' '''

I.XXXIV. '.. /
80. Hvad jeg med Synden mm Broder fmtogf

Det GUd fra mig med Sorrig hendrog,
Jeg nappet der af god Ronne.
Jeg regiereds Aar itte uden w/

B a Ferre
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Forre jeg blev flagen vedMildcrbroe,
Udi Merst hin gwnne.

I.XXXV. I,
81. Jeg havde ey Gunst af Leeg eller Lcrrd/

Vor HEM var ikke med mig udi Fard,
Jeg Erkebispen lod fange :
Der over kom Riget i Pavens Forbud,
Saa mig faldt fra baade Sind og Moed,

Ribe jeg dode af bange.
I.XXXVI. VII. <3l.kpeiN(3>

82. Galind og glepster er den Mand,
GUd fratager sin rette Forstand,

er daHald i Våande:
Jeg.krcenkede deMarff Stigs Venne Viv,
V)i jeg i Finderup mit Liv,
Mia Meybedre i Håande.

XXVII. VIII.
8?. Jeg kom fmErkebistop Jens Grand,

Jeg fangen i Ooeborgs Taam ned vand,
Under Kirke ns Band og Vrede :
Ellers havd e jegMands Bid i mit MM
Saa mig afgik alting med Lyst,
Udi W vel som Feide.

iMxvm. II,
34 To gange rsmte jeg afDanmark «0/

Oss kom igim uven Bref og Bud,
Mig M til Harm og Vaade«
Med tynde Lykke jeg forde Orlog,
Og tabte fast hvad som jeg paastog,
Som det min Broder mig spaade.

LXXXIX. III«
85. Bsrn ere ikke altld Fomldre lige.

Mm ofte dens Sind og Sstd fwdiZs/
So
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Oom GUD uddeeler sin Gave:
Hvad som mm Fader Christoffer havde bwdt,
Det blev af mig altsammen vel bodt,
Og W med beste tillave.

X5. I^K(^KL^.
86. Tre Kongeriger , det eene med Gift/

Det andet ved Arf , det tredie ved Skift,
Ved Krig, fik jeg at styre:
Min Fange Konge Albert afSverrige blev,
Som mig for Spot og Haan mest drev,
Han stoed saa hoye Eventyre.

xci. oi.ur v.
XSII. LKIQX. IX. ?o^lM.

87. Siden Oluf var dod Margretes So«
Hun keiste mig Frende i kuld og Ksn,
Tre Kongeriger at tage :
Der jeg blev Ueens ald med mit Raad,
Jeg drog tll Gudland med RigensKlenod,
OZ kom ikke meere tilbage.

> 88. Saa vel som Erick Morbroder miN/
Var jeg af Danffe Konge-Blod fiin,
Dg sidste den Riget aadte :
Udi Nsr-Imland jeg scette til rette,
De opwrist Bonder mod mig torde fegte,
Saa lidet de deraf baadte.

XSIV. I.
. Der fieere ey var af Kongelig Blod,
Danffe Mcend tll Riget mig kaare lod,
T>e Svensse mig og betcenkte:

stiftet Hsyffolen i Kiobenhavn,
Gav Holsteen forst Hertugdoms N<M,
Keystren mig Dyttnerjk ffienkte.

B 3 X^
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xcv. l^^^3.
90. Man ligner Lykken ved Maanens Skin,

Som falder af og voxer igisn,
Som ffinnendes Glar monne broste:
Saa gik dct mig , jeg Svcm'Ze vand,
Og Dytmerst tabte, dog tvang paa Stand,
De Svenste sig mod mig ryste.

II.
9i< Salig er den Mand som selv er viis,

Saa den gode Raad folger ligerviis,
Usel er han Konning Glippe-/
Jeg faldt udi Hoer og Tyranni,
Dog jeg havde under mig Riger tre,
Jeg macttte dem romme oa slippe.

rKWSKIx. I»
92. I GUds Frygt var jeg stille og from,

Derfore jeg Spiir og Krous bekom,
Og i god Fred hendode :
Min Broder Son drog i Norge Land ind,
Blev fangen hen til Ssnderdorg end,
Maatte der sin Rede selv nyde.

XXVIII. III.
93. Der min Herre Fader afgangen var,

Vi tcrnkte al! Fred med hannem henfoer,
Kriig kom i a!Ze disse Lande :
Jeg spegts de Lybsse , og Greven uddrev,
Paven forsagte, ved GUos Ord blev,
Han loste min Siugdoms Baande.

xcix. ll.
94« Den Tiid haver jeg levet paa,

Man sagde om mig , jeg var ogsaa,
Den Christen Kong alleene:
Thi maa de andrs af Byrd og Blod,
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Sig rose af Velde, men jeg af GUd,
Mig rommer og hans Ord reene.

<2. IV.
95. GUd give mig Naade hannem trott?

At trcrde i Faders og Forfaders
Fra onde Raadgivere mig vogte:
Paa GUd og Ritten jeg bygge ffal.
Den vogest ey regnes i Kongernes Tal,
Derefter saa vil jcg tragte.

ci. I!!.
96. Der Fienden havde Land og Jord/

Jeg var besta-d i Fare stor,
Luat. inden Stadens Porte,
Min GUD mig hlalv tll Lykk' og Gavn?
Dog alt saa ncer som Kwbenhavn
Da fiuntis vcrre borte.

97. Den veldige GUd og hsyeste HEM,
Danmarkis Riges Formyndere vcere,
Alle Stater selv handheve;
Vi knnde hans Ord beholde og Fred,
Elffe Rctt og god Samdra'gtighed,
Med hanncm i Mvigbed leve.

Hertugen rced fra Colding.
haver vieret En , som og gierne vzlle lMe alle vore

Danste Konger udi m Digt, mcn pm NM MMs, va ya>
ver han tagen sig Vandet over Hovedets Men Merdl det
er jo ogsaa losvcrrdiat at gwre sit besic i et stort , haver
m ikke forffm denne Digt. Men bedret noget der paa og la
det den faa lsde hen med udi Tallet. Ellers maae den Gun«
stige og fromme wsere tage alting i den defte Mecnmg. Hvem
det Me vil gisrc, Han tand dog altid efter sin bldste Na<
tur, ftae noget at mangle paa. .

B 4 Ni. Her-
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hertugen han red fra Colding Bye, og indtil
Aabenraas : Her holder Hertugens Mcrnd.

Vannem modte en Kierling varUjky , somdergaaer
Savnen fra : De komme ikke end«

2. Og hor du gode gammel KierlinZ , du est en
kundlge Qvlnde : Her holder Hertuqens Mcrnd. Jeg
beder du mlk ikke dslge formig, det lanZste at dukand
mmde: De komme M end.

3. Sanden vil jeg dig kicere Son siae, jegvilikks
at dlg live : Her holder Hertuqens Mcrnd. Mig
mmdes vel Konger i Dannemark, henved Halffem
tesindstwe. De komme ikke end.

4' Og fmst da mindes mig hanem Kong Dan, han
var her Konning forst : Her holder Hertugens Mcrnd.
Efter hgnuem kom Humble og Lother hansSonner,
vg saa Hr. Skiold den Drost. De komme ikke end.

5- Mlg mmdes og Hannem Luse-Kong, han var
Konnlng under S : Her holder Hertugens Mcrnd.
Saa mangen Wlov den lagde han paa, Saastams
melig fik han dsd: De komme ikke end.

6,. Saa mindes jeg Gram med sin Guldkslf og
sexten de Konger vare : Hcr holder Hertugens Mand.
Som sm'dsKmg til Land og Band, Indtil Kong
Friedlof hm snare: Be komme lkke cnd.

7. Saa da kom hans Fader Kong Frode , ban
bager ved Bcrre Broe : Her holder Hertugens Mcrnd.
Og da blev fbd denHoyestesSon, SomKwd og
Blod tog paa. De komme ikke end.

8. Fm Frode til Gstrik mindis mig ret , vare
Konger cmtte og tive: Her holder Hertugens Mcrnd.
Saa mse i Smd saa sterke i Mod, Som Klerkcr der
af mon Pn've« Dc komme ikke end.

9. End
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9. End vare de Elleve Konger vist, som Kronen
havde c« eye : Her holder Hmugens Mcrnd. Fore
Gorm hin grumme kom lakkendes frem, Han ligge?
i Jelling Hoye. De komme ikke end.

iO. Hans Dronning hede Thyre Danbod, hun
bygde Eloster og Kirker : Her holder Hert.Mand. Da
var jeg en halv voxen Moe, bar Steen til Danevirke.

1 1. Mig mindes og Kong Harald Blaatand,
Svend Tiugffeg var hans Son : Her holder Hcttu-
Zens Mand. Knud hin store og hans SM Knud
haaroc, Engeland nappet der af Ron.

12. Magnus hin gode af Norge hid kom, hand
stridde paa Lcrrffofs Hede : Her holder Hertugens
Mcrnd. Svend Estrichfon var en Konge saa mrd/
havde hand kundet stilt sin Brede.

i ?. Hans sireSonnerHarald og Knud, i Otthense
som blev ssagne : Her holder Hertugens Mcrnd. Oluf
Hunger og Erik Eiegod, de dlcve til Konger tagne.

14. Kong Nilaus og Kong Erik Emun , Eris
Lam hin milde og svage , Kong Valdemar fik da
Riget alleene, som Svend og Knnd omdroge.

is. Mig mindes Knud og Valdemar S'cyr, S.
Erik og Abel umilde : Christopffer og hans So»
Erik Glepping , Marst Stig ved Lwet Mc.

16. Saa kom Mendvid og Kong Christopffer
Bernger den beffeßlommc : Valdemars Dratter var
Dronning Margrete , vi begge afcn Rod komme«

17. Mig tykkes du est en Kierling led, du est saa
gammel en Qvinde: Jeg vil ride mig til Hedeby, en
Venner der at finde. De komme.

18. Ikke er jeg en Kierlmg gammel og graa , at jeg
bcrr Stav og Pose : Her holder Hcrt. Mcrnd. Ikke est
du heller Ridder god / for du haver stribede Hose.

B 5 19. Ikke
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19. Ikke er jeg cn Maremmde/ at jeg haver runken
Lacn: Her holder Hertugens Ma'Nd. Oglkkedaest
du Ridder bold , for dn haver kruset Haar.

120. Herlugen tog sin Hest med Spore , han lod at
Veyen donnc : Her holder Hett. Wa>nd. Kicrrlingen
fllmde sine Stovle ad Been, hun lod fast efter lonne.

2 1.Hertugen rced og saa fast han rende, Kierlingen
lol) langt omkring : Her holder Hert. Mand. End kom
hun til Umehovet, forend Dommeren snue Landse
Tiug. De komme ikke end.

De Longobarders Udgang afDamnark.
digtet om de Longobarders Udftrd af

Danmark. Aarsagen til deres Vandring setter Garo
vor Danste Historiestriver f ind i Kong Snies Tud , som re
geret? r her Riget hen ved 62a Aar ester Christi Fsdscl. Sa<l
at Ae>rsTiid og Ta! fslges ikke eller rimer sig over et med det
som af andre skrives om den Tiid at de komme fsrst udi Ita>
lien, og indtoge Lombardien. Hvilket skeede paa det Aar ef,
ter Cliristi Fsdsel Om hvilken Ul;gelighed gwrcs bchoV
Videre Forklaring, som ikte er fornsden paa denne Sted.

Hvad som disse Longobarders Navn og Fcrderne-Land er
«morendes, ere og ikke heller alle Slribentere lige eeus med
hver andre. Men de maa disputere her om saa meget som de
vitte, saa er Navnet dog alligevel afDanste Oprindelse. Hvad
heder man vil at de stuldc kaldes af deres lange Barder , eller
Breder , det er Sxe , som man endnu navner l Norge, eller
latlge Halvbarder som Kongens Dravamere gierne ba'rc, eller
af hine lange Barder og Border , det er Jest og haarde Agre
som Isievon havde Navn af, at de der paa have boed i Stce
dcnafMarst have boet paa Mcrff Landet. Som her om vi«
bclmere stal en andensteds ordelcs i sin Tiid.

Mcn at de ereudgangne fsrst afdisseLande, vidner deres
Tungcmaal og Sssder. Saa og adstillige Skribenterc Pan<
lus Diaconus og andre. Udi Besynderlighed bcrrherom
Widnesbyrd den gamle Gudlandste Krsnike , strevet paa
gamle Rml , iblant andre med disse Ord :

Ebb«
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iLdbe og Aage de Dellede saa fro,
Siden de for funger af Skaane drog,
Da sieddes de nest vorum gute Gutland,
Med gamle og ungum Gvindum og Man,
Derum SneLkumvorum halfierdum Sti,
Og NZandnm inden hocrum de.
De Nevnde sig Vinilende mg sege kand,
iLfter som kom afvendelbo K,and.

en Aage var einum GDing
Dog dc varum baadun; einum Nwter S6ner«

Item, ftlger iblant andet fremdeeles:
So lodum dc fik F.ongunlbarder kaldum,
Panonien bestlidde de ok met alwm,
Gk togum saa md om Vattandum dernest, '
Der timedes dennem KuNnn allnm best.

erve! grevet, hed erve! spurt,
-Hvad de haver siden mandelirum giort.
Ok men siden de inden Vallandum kom,

er vel kind allum Verldum om.
Og hvad som her folger meerc med, eftersom og i Viscn f»r«

telles, og ikke endnu her men pna en anden deleyliyere Sted
stal videre forklares. _

Efter at disse tvende Hsvismwnd Ebbe og Aage vare yen
dode, toge de Hamundcr Aagson tN Konning, og havde jaa
ester hannem imldlertiid, fsrend de komme i Italien nl 2llbuu
mun, ti Konger, som ssrde adskillige med adstlllige Land
siab og adMme Lykke. Med Alduino vare de Tivc Konger
indtil Kong Dcsiderium, som Keyser Kar! Magnus over
vand, der de havde regierct udi Lougodardia FneAar og to
Hundrede.

!U.
boede en Konmng i Danmark, Konning

Snie locd han sig kalde: Hunger og Nod
var i hans Land , og stocrM'.stt'Oft med alk. De
maa saa vel i Danmark.

2. Han strev dcrLov daads Haard og streng, den
skulde den Menige Mand holde, Til DnMcuffab,
Gcstebud og Fraudserl/ sig ingen fordnste stulde.
De maa. Z. Men
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Z. Men GUd forogte sin Hevn og Straf, fm Aar
til Aar dis meere: Jorden loed sig bruge der til, ingen
Frugt saa vil hun bcrre.

4. Kong Snie til sig forsamler sit Raad , den
Dom monne de afsige : Den tredie Part af Folket
alt, dem stulle man drcrbe tillige. De maa saa vel
i Danmark.

5. Tredie Part afFolket i Landet var, det stulde
man staae til dsde. Thi de havde ikke tii GUd deres
«haab, at han saa mange kunde fode. De maa saa
del i Danmark.

6. Ebbe og Aage bare ypperste i Raad , de vars
to Hellede bolde: Deres Moder heder Gambaruck,
som de dette Oplag fortalde.

7. Udi lutland boede den vise Frue, hun var de
Vendelboers ZEre: Saa ilde behagede hun dette
Raad, hun soer det stulde ikke saa vare. De maa
saa vel i Danmark.

3. Et slemmer Mord er aldrig hott , end I ville
nu lade gwre: Forbyde det GUD denne Tidende
ond , Vore Fiender stulle komme til Sve. De maa
saa vel i Danmark.

9. Bille I mig lyde og folge mit Raad, jeg vil eder
bedre undervise: Lodden I kaste paa gamle og unge,
hvilken Part afLandet stal reise. De maa saa vel i
Danmark

iO. Mig tykkes at vare den beste Paafund, end
dog jeg er en Qvinde: I lade dcm style afLandet ud,
at de kunde Soen overvinde. De maa saavel i
Danmark.

ii. Alledatyktis demraadeligt, den vise Tale at
folge: Saa snap var Lodden paa Folket kast,og Ski
bene lagt for Vslge. De maa saa vel i Danmark.

12. Lod-
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12. Lodden den faldt ftm den kunde dest, de Unge
maaue sig ryste : Af Landet stulie de fare bort , og
Lykken maatte de friste.

13. Ebde og Aage vare ey sene i Ferd, de lode de
ns Faner Flye: Snekker saa havde de store og sterke,
ikke mindre end halvsierdesindstive. De maa saa vel
i Danmark.

14. Ebde han fsrde de Inder med sig, en Ven
delbo loed sig kalde: Fra Skafven lagde den forste
ud, De maa saa
vel i Danmark.

Is. Aage hans Broder ev dveldis ved, men Gyn-
Vingerne frem monne sige: AfHalland ogßlecklnde
fulde det med, ret Mand og alle tillige. De maa
saa vel i Danmark.

16, For Cimdrishavn de gmge til Skibs, Det var
saa faner en Skare : Kongen og hans adle Raad,
de bade dem alle vel fare. De maa saa vel i Dan
mark.

' 17. Saa seylede de ssrst til Gntlandsßig/ paa
Maanets Tlde? end mindre: De safnet deres komme
som de kunde best, for Landmcrnd de hver anden kun
de. De maa saa 2c. '

18. De dvelde hosdennem udi Maaneder toe og
lode sig der vel pleye : Et Tusind Mand udi Snekker
Ti, at folge var der tll reede. De maa saa sel i
Danmark»

' 19. Til Nyland stktte de deres Kaas, der kastes
deres Anker paa Sande: Den meenige Mand for
stingrede strax, de maatte dem Zaae til Håande.
De maa fa a !c.

20. Lykken var dennem daade mild og god , swer
Seyr der Ye DZe; Be hveldes i Nyland nogle

ftae
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faae Aar, Og ikke end meget lenge. De maa stu
vel i Danmark.

2i. Med Herre Skiold og Manddoms Magt,
monne de sig Veyenrede : I hvor de ffulde i Mar«
ken siaaes, deres, Styrke de beteede.

22. Lange Breder og Halfdarder brugte de mest
de lange Karle og bolde: Thi kaliede,man dem de

Longobarder, det Navn de endnu beholde: Demaa
fta vel i Danmark.

2Z. Aage og Ebbe- de dode dem saare mon«
ne de det klage: En Hofvitzmand ffulde de keise af

ny , forend de kunde fremdrage, De maa saa :c.
24. Hagelmundcr hede den Hofdina fin , som de

til Konning udvalde : For hans Manddom dog dy
delig Sind, Monne han dem vel befalde.

2s. Med hannem vunde de Pms og,Scyer, Hvor
de droge frem med alle : Der han var dsd og lagt i

Lug, En anden de strax omtalde. De maa saa vel
i Danmark.

26. Saa droge de frem fra Land til Land, ForsoD
te, hvad Lykken vzldegwe: Paa sidste komme de l M

nomen ind , der lystet dem da at blive. De maa
saa vel i Danmark.

27. Med Herulers Haab hulde de en Strid,
monne, dcnncm fta malwcligen tvlnae: Mcd Ge

pibers HEr gioidc de.ogsaa, Baade Bytte og Seyer
de singe.

28.' Albumus var deres Konning gies, hans Navn
er kiend saa vide : Han drog den Romerffe Magt
imod , Han larde dem ret at stride. De maa saa :c.

29. Paphie den meget beromte Stad, Belagde
han tre Aar end meere : Han vand den Stad med stor

Umag, med andre Steder fieere. Demaa saa :c.
30. M
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For Mande Liste, for Svcrd og Pil, kunde
han sig velforvare : Hor Qvmde Svig og lonlig

Had , fald han i Dsdstns Snare. De maa saa :c.
31. Roftmnnda hed hans Dronning sinld, hun

knude den Falffheo raade : Hun loed sin Herre i
Ssfnen staae, der var ikke anden Naade: De maa

fta vel i Danmark.
52. Siden toges til Konger igien, dsn ene efter

den anden i Scrde: De Romere tyktes davme got,
lade fare dcn lange Feide.

3Z. Saa gwrdes der den stadige Fred, som man
vel mecnte hin trygge: Men Tiden lcerde det ander

ledes, paa deu var ikke at bygge.
Z 4. De Romere bare der ved stor Nag , at see de

fremmede Gn'ste : Thi falde de dem jaa ofte i Land,
og Krigen med deuncm friste.

35. Der dc ikke selv af egen Magt, dem kunde
i Orlog bestande : De bades om Hielp af Kayser
Corl, han kom af fremmede Lande.

Z 6. Naar mange Muus cre om en Kat, da «Ides
han lil at vige, Saa gik det med vore Longobarder,

for Sanden maa jeg det sige. De maa saa :c,
37. Saa lagdes da necd deres Kongelig Navn,

Landet monne dc beholde: Som de havde ito Hun
drede slår , under deres Haand at volde. De maa

saa vel i Danmark.
)8 Lander bnrer Navn paa denne Dag, og saa til

Bewscns Ende: Dm Danske Mel og R^dderstab,
lader sig nMm der tiende« De maa saa vel

i Danmark.

MMW"MMMM:MMMMMM
Lang-
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Langbeen Nisers og Vldrich Vcrland-
sens Kamp.

gerere mange Viser og Digt lagd om KonningTidrick af
Bern paa adstlllige Tungemaal. Saa have vi Danste

vg haft vore indfsdde Kia?mper «di hans Ferd< Hvorledes her
om vEre kand med Historien , lader seg hver sin Mccning No<
get maa herom have vm'ct« Thi Rogen Gm man plel'e'' 'at
sige) kommer gierne fra Brandene. Og Tidnck af
Bern , haver ikke allccmste vcrrct vort Foli forvant med
Sproget alleeneste, mm ugsaa i andre Mander, holden Kund
stab med denuem, at de have vcrrct med hannem udi Kriig og
Orlog nåar der gaves Aarsag til. Thi vore gamle Forscedre
haver giort mange Tog her ud afßigct, og indfaldet udi an<
dre Herrers og Kongers Land, og dcnnemtvingd under sia
Undertiden have vel Herrer og FZrslcr bcgiert deres Hieln
imod deres F«ender, mar de knndc denncm selvikkc besiaae,
og have der over indlagt sior Priis og Scyer ved den Danske
Magt. Saa haver det og vcerct meget brngeliat udi gamle
Dage, at baade huie unge Adels Bursc, og andre Stridkicrre
Vogshalse herafßiget ere uddragne at forsoge sig og lade tes
deres Manddom , og der over indlagt stor BEre, og ere kom
ne til statteligt Giftermaal, eller forhvervet kostelige Bytte
Dog Manddoms 2EreogDad, have gielt mest i de Dag/
Langbeen Riser som almindelige« ncrfuos i denne Vise, mee°
ner jeg at vcrre Risers Navn. Thi Riserpaa gamle Dansse
bemerker KiEMpe, saavel som paaTydste Sprog. Gaasom
vi faae at hore om Vermer Rise her elter, som man ellers kal'
der Bermeris, og man afden Tydste Digt kano sec om Kon
mng Tidericks , og Mester HildcbrandsKamp imod Rtsen
Gigenotf:c. Hvad
Sted saa og hvad Bern er anrorendes, findes ydermeere ber
«bi neste Femte sg den Tiende efterfølgendes Viser.

IV.

honning Tidrick sidder udi Bem, Han roser af
sin Balde: Saa mangen haver han tvungen,

Baads KlOmpet og mste Helte. Der standet en
Bw hsder Bern / 9Z ser boer j Konning Tidrick«

2. Kon-
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2. Konning Tidrick stander paa Bern, Og seer
han ud saa vide: GUd give Jeg vidste de Hellede saa

sterke, mig torde i Marken bide. Der stander en
Borgforßern,

3. Det svarede Mester Hildebrand , Han vW
at Orloge og stride: Der ligger en KicVMpepaa Bir
tings Bierg, tor du hannem vakke og bide. Der

stander en Borg for Bern, og der boer.
4. Hor du Mester Hildebrand, du est en Kiampe

saa sterk: Du ffalt ride fremmest i Skoven i Dag,
Og fore vor Skioldemerke. Der stander en.

5. Dmil svaret Mester Hildebrand, Han varm
Kittmpe saa viis: Herre jeg fmer ikke eders Skiolde
merke i Dag, thi mig ssmmer ikke den Priis. Der
stander en Borg for Hem og der boer i Konning Tid^

6. Der svare! Hidrich Berlandson , Han talde
af fuld god Hue: Jeg vil vare den forste i Hoben i
Dag, Mnnem de Billings Skove. Der stande«

en Borg for Bern, og der boer i Kong Tiderick.
7< Det meldte han Bidrick Mrlandson , han

svattde det af Hede : De Smede-Svenns mit
Sverd saa smede, der bider saa vel paa Smal som

Klade.

8. De vare vel Tre Hundrede Kæmper, de droge
til Birtings Land: de ledte efter Langbeen Niser, de

hannem paa Skofven fandt. Der stander en/
y. Det svared Bidrzch Verlandssn , vi ville prs«

ve et underligt Spil: I lade nnq ude i Skofven forst,
Om I troe mig dertil. Der stander en Boru.

10. I holder her alle Danner Kongens Mand,
Op under disse gwnne TvedeMcdms jeg rider i Sko
ven ften., Icg vil os Beoen oplede.

Det var Vidrich Verlandson/ Han rider i
C Skoven
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Skoven frem, der fandt han saa lidenenSti, som
neder til Riser rand. « .

12. Det da svaret Konning Tidenck, jeg siger her
saa for mig: Finder du Langbeen Riser, du dolge det
iM for mig, Der stander enßorg for.Bern, og der
boer i Konniug Tidrick. .

l). Det var Vidrich Verlandson, hankom paa
Birtings Hede: Der fandt han Langbeen Riser, han
laae baade sort og leed. Der stander en Borg.

14. Det var Vidrich Verlandson , han stodte
paa R'ser med Skaft : Du vaagne op Langbeen Ri'
ser , Mig tykkes du sover vel hart. Der stander en
Borg for Bern , og der boer.

15. Her haver jeg ligget i mange Aar, oghvlltls
paa vildende Hede : Her kom aldrig den Klampe frem
der mig torde vatte og bide. Der stander.

16. Her holyer jeg Vidrich Verlandssn , med
Sverd saa got ved Side: IcgffaldigafSovnen op,
vatte, Saa same da stalt du svide. Der stander en
Borg for Bern, og der boer.

17. Det var Langbeen Riser, han vinket op med
stt Oye: Hveden kommer os denne Svend, der saa
danne Ord lader lyde.

13. Verland hede hans Fader min, en Smed var
han saa stion: Vodild hede min Moder, en Kon,
ning Datter ven.

19. Skrepping heder mit fuld gode Skwld, Del
er udi mangen Pil stol : Blank saa kaldes min stolte
Hielm saa mangt et Svsrd haver det brodt. Der stam
der en Borg for Bern , og der boer i Kong Tidnck.

20. Skimming heder min edle Hest. Er fod paa
vilden Stod : Memmermg kalder man mit Sverd, el
han iKliVtnpe-Blod. Derstcmder en Borg.

21. Selv
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21. Selv heder jeg Vidrich Verlandson, udi
Jern saa er jeg klcrd: Staar du ikke op, paa dm
lange Veen, jeg aisre dig visselig vred. Der stan
der en Borg for Bern, og der boer.

22. Hor du Langbecn Riser, jeg vil ikke at dig lyve :
Kongen holder her uden for Skofven , du skalt han
nem Skatten give, Der stander en Borg for.

2Z. All det Guld som jeg ejer, det giemmer jeg
med stor Are: Det vinder ikke en Staldreng af mig,
og det stal ingen Mand sporre. Der stander en Borg
for Bern, og der boer.

Saa ung og liden som jeg er, Skalt du mig
ber nu finde: Dit Hofvct vil jeg hugge dig fra , og
saa dit meget Guld vinde. Der stander.

25. DetvarLangbeen Riser, hannem lysterikke
langer at sove : Ride fra mig du unge Heldt, om dig
lyster langer at leve. Der stander en Borg.

26. Skimming sprang op med begge sine Been,
Mit paa Risers Side: Sonder da gmge hans Rib
been siu , og saa begyndte de at stride. Der stander
en Borg for Bern , og der boer.

27. Det var Langbeen Riser, greb sin Staalstang
i Hande: Han stog et Slag efter Vidrich, at Stan
gen i Bierget vende. Der stander.

28. Det var Langbcen Riser , han agtet at staa
saa vist: Hesten lob hannem rammet af, det sorste:
Slag han miste. Der stander en Borg.

29. Det melte Langbeen Mer, og han tog til at
jamre: Nu ligger min Stang ud; Bierget fast, som
den var stagen med Hammer. Der stander en Borg
for Bern, og der boer.

30. Vidrich loed sig ikke sorssmme , Han var saa
modig j Hm : op Skimming vendt dig om, og

C 2 monne



DanffeKicrmpe-Viser.36

monne du Mimmering noget due. Der stander en
Borg for Bern, og der boer.

31. Han tog Mimmering i baade sine Hcender,
til Lcmgbeen Riser han rende: Han hug saa dybt i
Bryst, at Odden i Tarmene vende. Der stander.

32. Da fik Langbeen Riser Saar, og vognet al
forste Sofn: Saa gierne havde han det
kunde han have faaet den Ofne. Der stander en
Borg for Bern, og der boer.

g). Forbandet vcrreduVidrich,ogsaaditSvell!,
ved din Side: Du haver giort mig Saar i mit Bryst,
der af saa yppes min Qvide, Der stander en Borg
for Bern, og der.

34- Jeg stal hugge dig Riser saa smaae, som Lb!
blas iblant Stof: Uden du viser mig dit Liggende«
fcr, som du haver i denne Skof. Der stander en
Borg sor Bern, og der boer.

Du lade det Vidrick) Verlandson, du huz
mig lkke tll Dode. Jeg vil vise dig til detHuus, e>
takt med Guld hm rode. Der stander.

96. Mdrich reed og Niser krod, saa vit ind at dl
Skoft: De funde detHuus med rode Guld tagt, del
stinde som brendende Lue. Der stander.

27. Her er inde meget meere Guld , end i dette Lanl
tand verre: Du tag herfra den store Steen, du lofl
afHengsel disse Dorre. Der stander.

38. Det svarede Bidrich Berlandson, han fryU
tede for der Gilde: Der plcyer innen vils Kicrmpe, ft
Styrke paa Steen at spilde. Derstander.

99. Det er din mindste Konst, du kand din Hefi
vel vende: Jeg vil giore meere med Finger to, ens
du med begge dme Hcrndcr. Der stander.

40. Saa tog han den store Steen , han loft
- de»
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den paa sin Hcrrde: Fuld vel Vidrich Verlandssn,
han agter hannem saa ond en Fcrrd. Der stander

en Borg for Bern, og der.
4i. Her er inde meget meere Guld, end Femten

Konger formåa : Hsr du Bidrich Verlandssn , du
sialt her forst lndgaae. Der stander en.

42. Det svaret Vtdrich Mrlandson, han klen
de saa vel hans Sind: Du stalt selv her ssrst mdgaa,
thi det er en Kcrmpc-^crd.

Detvar Langdeen Riser, han ind atDor
ren saa: Wdrtch hug med begge Hcender, han hug
hanuem Hofvedet fra. Der stander en Borg.

44. Saa tog han det Mande-Blod, smurde sig
og sin Hest: Saa red han til Kong Tidrich, sagde
sig at vcrre stammelig lest. Der stander en Borg for
Bern , og der boer i Kongen Ddrick.

45. Saa tog han den oode 6rop, og reyste dm
til en Eeg: Saa reed han tilbage igien, sagde af

denne underlige Lecg. Der stander en.
46. Her holde I alle mine Staldbrodre gode, alt

under denne gronne Lide: Lanabeen Rijer haver mig
siaget i Dag , det er min storste Qvide.

47. Haver du faact baade Hug og Slag
da er det ilde: Bi ville ride til Bern igien, og ingen

Mand her mccre spilde. Der stander.
48- Du ve:w dig Konning T'.dmck, du vend dig

snart med mm: Alt det Guld som Rlscr havde, det
vil jeg vise dig. Der stander en Borg for Kern , og

der doer i Konning Tiderick.
49. Haver du stagen Riser i Dag , det spores over

Land saa vide: Den Kampe fodes ikke i Verden til,
du maa jo vel med stride. Der stander.

50. Der var Konning Tidricks Mcrnd / der de
C) monne
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monne Riser see : Saa lode de ad Skofven staae,
Man maatte vel ad dennem lce. Der stander.

5 1. De meente Riser ffulde forvist sine lange Been
efter dem strekke: Ingen af dem saa torde hanner«
bis/ og ingen saa vilde hannem vcrkke. Der stan«
der en Borg for Bern , og der.

s2. Det var Vidrich Verlandson / han giorde
der af stor Spee: Hvor siulde I hannem levendes
bie , Iwr hannem ikke doder sie. Der stander.

53. Bldrich stodte paa Kroppen med skaft, saa'
Hovedet dref i Mark: Det maa jeg for sanoingen si
ge, Riser var en Kicrmpe saa sterk. Der stander.

54. Saa toge de hans meget rode Guld , de bytte
det der paa stand: Bidrich horde den beste Part til,
Han hvervet dst med sin Haand. Der stander.

55- Ikke var hannem saa meget om Bytts, den
Seyr laa hannem i Sinde: At det kunde spores lil
Danmark , han Langbeen Riser monne overvinde.:
Der stander en Borg for Bern, og der boer paa Kow
ning Tidrick.

16. Saa glade rede de til Bern igien,KonningTid'
nck glcrddes allermest; Tog han til sig BidrichVw
landssn, Maatte folgt hannem allernest. Der stan
der en Borg for Bern , Og der boer paa Konning
Tidrick.

En Vise om de fornemste gamle Kicrmper,
og om Sivard Snaren Svends Kamp

med Herr Humble.
den crldste Kicrmpe-Vise / som afArildsTid

her indtil haver virret meget brugt i Danmark. Hel
indfsres de fornemste Kiamlpers Navn og Skioldcnmke, som
«llns i andre Digt og Viser mangesteds bersres. Givard

Snaren
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GnarenSvend binder disse Konger til Kamp, og Lodden salder
paa unge Humble , som han siden overvinder , og dsg stien«
ker hannem vunden Spil af Haanden , som man pleyer at sige.

fiienker hannem Skimming sin Hest igicn, som han ha.
ver laant af Vidrich Verlandson, og lader sig fange og vm
de afhanncm med Villie , men der han seer Vidnch komme,
da oprykker han Egen som han stod bunden til , ogaaaer M
«w W.,ard :c. Humble holder jeg fore, at denne un
ge Kicrmpe stal kaldcs,og ltte Hunimernnn......
eretaammcltDanstNavn, som det sces afKongens Ha
de Hmn af hvilken Humble Ore i Sieland R'Ngsied
Hav 3 aaet sit Navn. Vidrich som ber og andensted nafn s
mcd VerlandMs Tilnavn almindelige« , meen «og e «t
siulde kaldes Vidrich Villandssn, og at han stu ft^

det merkelige store Herret udi
Villandsherret, og ligger begrave«
borgs O«, vedSisebeckMslle , som de store Stccne staae
tilsiune paa denne Dag.

Hvad som Staderne Hald og BrattmgZborg
des, veed jcg itte om man stal tage det
at Hr. Bugge siden haver fordret og
mng i sin Tud. Bratingsborg holder man fore, at stuldevcr
re det Slot, som ligger saa got som M'tvaa Samso
berg Kirke, der som man endnu seer hme saare dybe t oloe
Graver og Volde mrd Muur, paa denne Dag- NoA mm<
te at Bratensborg stulle ligget udi Ifvoms , N"d(« for

der , som mau endnu paa denne Dag tand see Gumo.
volden og Murene, lob,r
dertil, en stor Hul Vcv fra Skoften af festen ,Men, lom
', fordum Dage haver vcrrct tor,
Til des ydermecre Vidnesbyrd forer MUands Herr t
Hammer udi sit Signet tll Hr. Vidrich Villandsens Amm.
delse.

Hv ad her om kand va?re,ladcr jeg hver sin Meemng. Gant
og Mer det, at der haver boet merkeligt og sterkt Mt daa
de paa Samsse og de andre omliggende Ser, som klarllge tand
seescfallchaande sandfwrdigc Fodspvr end ogsaa af de tvende
Voldsteder , som tvende andre Slotte Vestborg og HM'te,
holm staaet, og varet befcrstigct med Graver og^ot,

C 4 de,
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de, som endnu staaeigien. Og have Kwmpcrne og andre
Orlogs Mwnd gurneboct paa saadannc Ocri gamle Dage,

fordi de wteligen kunde oprette sig «ode Befcrsiningcr, og
have her snart udflugt til Soen, at ssge ester Ros og Bytte,
som wrhvErvedls i Krig og Orlog , og man levede der mest

af i gamle Dage.
Gan haver og ikke Skaane varet foruden Kwmper, som

det mange Stytter udvise , og besynderligen der ned SyUcs.

om hlne storeKl.pper og KiEmpcsteene findes med Nune.Pog.
stover paa , :c. Hvorom paa en anden Sted.

V.

vare siv og sivsindstyve, der de droge ud fra
Halo: Og der de komme til Bratincwborg,

derflogede deres Tield. Det donner under Rotz,
Danffe Hosmcrnd der de udride.

2. Kong Nilaus stander paa hsyen Nnd, og ster
han udsaa vide: Hvi monne deKicrmper have deres
W saa fal, at dem lyster her at strlde. Det donner

under Rotz, de Danffe.

H Hor du Slvard Snaren Svend, og du havert
vanket saa mde: Du ffalt friste disse Kicrmpers'

,og til dem under Tielden ride. Det dow
mr under Roh, de Danffe Hofmcrnd der de udride

4. Det var Slvard Snaren Svend , han ind
treen: Z ere mine Herre vel kommen,

V Danffe Kongers Mamd. Det donner

f.H? I tage det ikke
ftrSpee: Dysten saavllie v, sammen prove, eders'

Vaaben I lade mig see. Det donner.
«. i det forste Skiold, en Love vel faa

7. Der filnner i det andet Skiold, en Hammer
og
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og en Tange: Den forer VtdrichVerlandssn, han
siaaer og grlber ingen til Fange. Tel donner.

8. Det stinner i det tredie Skiold, en Gam saa rsd
som Guld: Den forer Helled Hogen , han er en

Kicempe tll fulde. Det donner under.
9. Der stinner i det ficrde Skiold, en Orn og

han er rod : Den forer dan Olger Danste , han hug
ger zde Kissmper til Vode. Det douncr under.

1 0. Der stinner i det femte Skiold, siddendes Hsg
paa Hald: Den forer Mester Hildebrand, ban vo

vet med Kicrmper et Fald. Det donner under.
li. Der stinner i det stette Skiold, Linden den er

gron : den forer unge Hr. Humble , Dronning Ge
nes aldste Son: Det donncr under.

12. Der stander i den syvende Skwld, en stion for
gylde« Spor: den forer han Hr. Hogen, fordl han
vilde videre vorde. Det donner.

I Z . Der stinner i det otlcnd? Skiold, tre Pile og
de ere hvide: Dem forte hauViOricyHclr Stage
son, man maa vel paa hannem lw?. Det donner

under Notz, de Danste Hofmcrudder de udride.
14. Der stander i den niende Skiold, Ulven alt

saa sterk: den forer han unge Ulv van Jern , hal!
brugte saa stor Hofverk. Det donnerMder.

15. Der stander i den tiende Skiold, en Fedel og
en Bue; den forer han Falqvor SMemand, han

vilde drikke oq ikke sove. Det donner.
16. Der stinner i det ellevte Skiold, en Lindorm

end saa leed : den forer Orm unger Svend , han
frygter for lncun Mands Vrede. Det donner.

,7. Der kom frem det tolvte Skiold, der stinner
paa brcrndcnde Brand : den forer han Bran paa

Vifferlil! giennem Herrers og Forsters Land.
C f 18. TM
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1 8» Der stander i det trettende Skiold, en Tavel
saa rod af Guld: Den forer Harald Gridffe, haner
enStoldbroderhuld. Det donner.

19. Der stander i det siortende Skiold, en Kappe
og en Kiolve : dem ferer den Munk Broder Alsing,
han kunde de Kicemper stille. Det donner.

20. Han haver en Skicrrekniv ved hans Side,
Skålerne cre Blye : Liden Kniv er ikke uden elleve
Alne lang , som dingler ved hans Side.

21. Der lagdes frem det femtende Skiold, der
siinncr tre dragne Svard : Dem forer Essemer Kon
gens Sonner i alt deres Herrefcerd. Det donner.

22. Der blev seet det sextende Skiold, en Navn
med Vinger hin brune : Den forer Rigen Raaden
gaard, som vel kunde digte og rime. Det donner.

23. Der ffmner paa det syttende Skiold, Hesten
i saa hvid : Den forde Greve Herr Guncelin , han
beder siaa og ikke. Det donner under Notz: de Dan
ste Hofwwnd der de udride.

24. Dcrffinner i det attende Skiold, et Wldsviin
og en Mand : Det forer den Greve afßiergelide , sit
Svard vel rore kand. Det donner.

2s. Der ffinner i det nittende Skiold, en Hund
og en saa rast : Den forer Syensteen Kicrmpe, han er
en Vogchals uden Falss. Det donner.

26. Der ffmner i det livende Skiold, en Rose
iblant de Riis: Hvor Hcrr NormM kommer i
Smid, der vinder han stor Priis. Det donner.

27. Der stander i det neste Skiold, enKedeteraf
Kaaber: den forer Herr Mogens Olgerssn, han vin
der baade Slotte og Borge.

28. Indkom andet og livende Skiold, med
Sundheds forgyldte Merke: Det fordi.han Hen

AMorn



Forsts Part. 43

Atzbiorn Milde , han larer de Kæmpers Ryg at
verke. Det donner under Nos.

23. Det vardettredie til tvende Snold, en Arm
udi en Lenke: Den forde han Alvor Lange han pleyer

for Kiirmper at ffienke. Det donner.
)O. Der ffinner i det neste Skiold, derssinnerlet

Svard, detforer Hr. Humble lersing, han er det
fuld vel vcerd. . ~

)l. Der stin i femte og livende Skiold, en Falk
og den er graa, den forer Kiampen allerbest, som kal
des Hr. Iver Blaa.

32. Derstin i siett' og livende Skiold, der ffmner
i et Spyd; Det forer han lllKMemmeringsTand,

For ingen Mand vil han fiy.
32. Der kom frem det sidste Skiold, det var en

Falk saa hvid : den forer Sivard Snaren Svend,
fordi han vilde altid stride. Det donner, de Danste

Hofmand der de udride.
34. Slig Kiampe og Merke var her, hvo kund

dem alle fortalle. Det var SlvardSnarcn Svend,
han kunde ikke langer dvale. Det donucr.

35. Erl/ernogenafKongensMand / som Dvsten
lyster at ride: Han tove, og itte forlange, han mo
de mig paa denne Hede.

36. Hvilken af eder I Danske Hofmand, som
Dysten kand ride best. Med hannem saa vil jeg ride

i Dag , om begge vore gode Hcstc.
37. De Kiampcr kaste Taruing paa Tavle-Bord,

de haming rand saa vide: Og de faldt unge Humble
til , han stulde med Sivard ride. Det donner.

38- Hr. Humble siog de Tavlebord sammen, han
lystet ikke langer at lcege: det vil jeg forsanden sige/

hans Kinder dleve saa blege.
33. Det
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39. Det var ungen Humble, han gaar den Fruer
stue omkring: Saa gaaer håniHoyloft, for Kong
Tidrick ind. Det donner under Rotz.

40. Hordußidrich Berlandson, du est saa fri
en Mand: Du laane mig Skimming i Dag, jeg
scrtter dig derfor Pant.

41. Ikke fanger du af Skimming i Dag, foruden
duscettergotPant: LotzningSkof og femten Borge,
de beste udi dit Land.

42. Otte Borge de rigeste i Birtings Land, dem
scrtter jeg dig til feste: Der til min Ssster den Lille
Vaand, mig tykkes hun er den beste. Det donner.

4Z. Sivard han er en Sterblind Svend, han
seer ikke sit Glavind til Ende: Fanger han S?lm
wing nogen Skade i Dag, du bodordet ikke med alle
dine Frender. Det donner under Notz, de Danste
Hofmand der de udrlde.

44. Saa lober Svcrrdet i Sivards Haand, som
Kunglen nngler i Spore: du vome dig unge Herr
Humble, du komme ikke for den Daare.

45' Borge ni og Riddere siu, dem scrtter jeg dig
til Pattt: Fanger Skimming nogcn Skade i Dag du
tag min yngste Ssster paa Haand.

46. Vare nu alle disse Bierge af Guld, og alt det
te Vand var Viin-. Det vilde jeg ikke bave for Skim
ming i Dag, Jeg tMer GUd han er min.

47» Saa salte han sig paa Skimmmgs Bag, saa
gladelig monne han ride: Skimming tyktes det un
derlig atvcrre, At hannem stod Spore i Side.

48. Der ffinner paa Humbles forgyldte Skiold,
som Solen om Midsommers Tide: HErre GUd naa
de mig fattige Svend, stal jeg her holde og bie.

49. De forste Red de sammen red, de Hellede va-
re
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re baadesaa sterke: Sonder gik Humbles Sadel
Ring, hans Skiold saa langt i Marke.

so. Mg tykkes duesten faur unger Svend, dl«
Hest kand du vel ride : Stat du af og giorde din Hest,
Et Stod vil jeg dig bie. Det donner.

si. Det andet Ned de sammen red, devare to
Kicrmper bande , da brast begge deres Sale i to , og
Humble for Sadel-Bue. Det donner under

52. Nu haver jeg dig fra Hesten stut, nu haver
jeg vundet dm Hest: Sig mig gode unge Humble
hveden du kommen est. .^

53. Nu haver jeq vundet af dlg Pms, OgSnm
minghan er min: Sug mig ungen yffe Svend , af
Slegt , og Afkom djn. Det donner under Hop, de
Damre Kicrmper der de dysten ride.

54. Kona Abelon er mm Fader, En Konge over
Biminos Land; Dronning Gine er mm Moder,
det smer jeg dig for sand. Det bonner under.

55". Dronning Eline er min Moder, En Dron
ning gief og sim! Konnmg Abelon Haarde Smal,
saa kaldes Fader min. <. ~

56. Selv da heder jeg unge Herr Humble, En
Kicrmpe over Bierings Land: Af Kicrmpc-Slegt saa
viit bersmt, som nogen Mand rcyle kand.

57. Er Kong Abelon din Fader kier , da est du
min Frende: dagwerjegdig din Hest iglen, jeg dig
ikke forre kieudte. Det donner under Rotz.

58. Er Dronning Eline din Moderbold, hun er
min fuld god Ven: Saa tage du nu Skumning
»gien , du est min SvstwSsn. Del donner under.

59. du binder
migtil denne Ecg: Ogrch saa u!Kong Tidrick, du sig
du vandst den Leeg, Det donner under.

60. Ind-
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6c>. Indkom yngste Humble , varklcrd i Kiortel
gron: Nu haver jeg vundet min Hest igien, og bun
den den stielllge Svend. Det donner.

6 1. Indkom Humble i Stsfie og Spor , han
kaste sit Svcn'd paa Bord: Sivard staar i Skoven
bunden , han taler ikke eud et Ord. Det donner.

62. Jeg haver vcrret mig i den Lund/ og fanget den
Kicrmpe god : Tog jeg Sivard Snarend Svend,bant
hannem ved Egs-Rod. Det donner under.

63. Hor du unge Herr Humble, og du farer alt
med Tant: Det var alt med Villie giort , om du
Sivard bandst. Det donner under Roh, de Dan
ffc Kicrmper der de Dysten ride.

64. Det var Vidrich Verlandssn, og han vilde
alting vide : Jeg river mig i Rosens Lund , og seer
hvor Sivard monne lide. Det donner under.

6s. Bidrich taler til sin Dreng , legger Sadel paa
Ganger graae: Jeg vil mig i Marken udride, og see
hvor Sivard maa. Det donner under Rotz.

66. Sivard han stander udi Lunden, og seer han
Bidrich ride: Finder miZ Vidrich dunden her, han
hugger mig Rifdeen fra Side.

67. Frem ao lakket Vidrich Berlandson, Skim
ming monne under hannem stride : Sivard rykker op
Eegen med Roed , han torde hannem ikke bide.

68. Dronning stader i hoyeLoft, og seer hun ud
saa vide: Hissed kommer Sivard Snaren Svend,
med Eegen ved sin Side. Det donner under.

69. Det svarede Dronning Elene, der hun saae
Sivard komme, Saa mcrnd du giorde det af Nod, du
kogst op tillige Blomme, Det donner under.

70. Kongen stander ved Borgeleed udi sin Bryne
jaa ny : Hisset kommer Sivard Snarend Svend,han
forer os Sommer i By, Det donne.r. 71. Det
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de sterke Helvte: der dantzer Sivard den sterblmde
Svend,med Eonen under sit Belte. Det donner

under Rotz, de Danste Hofmand:c.
VI.

Om Greve Guncclin , hvorledes han flog
Tilventin ihiel, og overvant Herr Ifver Blaa, og fik

hans Soster Salenta, oq qiorde siden ct merkelzgt Ncem<
pe-Bryllnp med hende.

var Greve Herr Guncelin, han taler til Mo-
der sin: Jeg vll ride mig op vaa Landogmste

Manddom min. Bel op forre Dag , vl komme
vel over den Hede.

2. Vilt du ride dig op vaa Land,og uger du mg jaa:
Da stal jeg mve dig Hest saa god , !om man kalder

Karl hin graa : Vel op sorre Dag, vi komme.
3. Da stal jea give dig Hest saa god, som man kal

der Karl hin graa: Aldng tor du WendeSvLl om
Fod , ey heller drage Hielm vaa. Vel op sorre.

4. Ingen Kicrmpe wr dusisde, og lngen reddes
fra; Forend du moder den Kicempe, sommankaldn

Ifverßlaa. Vel op forre Dag, vi komme.
s. Det var Greve Herr Guncelin. han nder under

den gronne Lide; der moder hannsm llden Tilvenun,
hannem holde og dlde. Vel op forre.

6. Vel modt ungen Tilventin, og hvor laae du l
Nat: Jeg laae mig paaßmteusborg, man hugger

der Ild af Hat. Vel op forre Dag vi komme vel.
7. Det var Greve Herr Guncelin, han blirret un

der Hielm hin rode ; Som men ved liden Tilventin, du
taler din egen Dod. Vel op forre. .

8. Det var Greve Hen Guncclin, han sit Sver)
uddrog: Det var liden Tilventin, han i stytter hug.
Vel op forre Dag, vi komme. 9. Saa
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9- Saa reed han til Bratttnsborg , han stodte
paaPort med Skaft ; Er her nogen Kicrmpe inde,
som fegte tor af Magt. Vel op fsrrer Dag, vi kom
me vel over den Hede.

10. DetvarHerrlfverßlaa, han vende sig i
Vcftcr; Hielp mig Ulf og Asmer Grib,jeg horer Kicrm
ve Rost. Bel op fsrre Dag, vi komme vel over.

li. DetvarHerrlfverßlaa, han saae sig udi
Oster; hielp mig Otthin dukand best, jeg horer Hen
Guncelius Rost. Vel op forre Dag , vi.

12. Det var Greve Herr Guneelin, kaste Hielm
over hviden Hals ; det da horde hans Moder kier,
over trende tylte Land vel. Vel op fsrre Dag.

I Z/ Den Frue hun vogner om medie Nat, og ta
ler hm: til sin Herre ; nu den svcrste GUd, alt
for vol Son hans Fcr'o. Vel op forre Dag.

14. Det fsrste Red de sammen red , de Heltede
Dare baade saa sterke; stak han Herr Iver Blaa, han
drev saa langt i Mark. Vel op fsrre Dag.

15. Hor du
Ze. Jeg haver mig en Festmoe, og den vil jeg dig gi
ve. VelopforreDag.

16. Ikkc vil jcg dm Festemoe, i Egtcffab vil jeg le
ve, Giv mig Salema Sssterdin, med hende ladtt
jeg mig nsye. Bel op forre Dag.

l-?. Saa red de til Bryllup, som de kunde aller
mest; de bode der til de K lamper, som de kunde al
lerfieest. Bel op forre Dag.

13. De vode Bldrich Verlandson, sterk Tidrick
ud af Bern; de bode hid Holger Danske , for han
vilde stride saa gierne. Vel op forre Dag.

19. De bode Sivard Snaren Svend, hanfful--
ds for Bruden ride/ saa kom LanZbeen Rldste, han

stulde
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stulle hos Brudgommen side. Vel op ftne Dag,
vi komme vel over den Hede. , <-

20. De bode ind Mester Hildebrand, han bar so?
Bruden Blus; OZ hannem fulgte de Klumper Tolv/

de drukke og aiordegot Rus. Vel op forre.
2i Did kom Folqvard EpiUemand , hannem

maatte de Kicemper lide: Did kom Kong Sigfred
Horn, sig selv til Angest og Qvide. Bel op.

22 Der var stolt Frue Glimild, og hunssutde
Bruden rede; Delode hendes Fodder med Zern be

flaae,hendes Fingre med Staal omsmede. Vel op.
23. Der kom frem Frue Gunde Hette, hun boede

for Norden Field; Hun drak og hun dantzet , det
havde saa got et Held. VelopfsrreDag.

24. Der kom ind Frue Brynial, hun star for
Bruden Mad ; hende fulde siu smaa Terner, iblant

de Kicrmper de sadde. Vel op forre Dag.
25. De fulde Bruden udiKammmtind, nt<rde

der Frokost; Hunaad der op fire Tender Orod, de
smagte hende allervest. Bel op fem Dag.

26. Vel serteu Ore-Kroppe tog hun deml, og
Men Svine-Flokke; Siu TondexKUorakhun der

til , forre hun WZ til at hikke. ,
27. Saa fulde de Bruden til Salen hen, da tru

det saa fast hendes Skmd ; de hugge vel femten Alne
afMuur, fmre de kunde mnge hende ind.

28. De leede Bruden til Brudcbenk, saa sagt de
sam hende need; Benken vm afMarmersteen, den

revnet! Jorden ved. Vel op forre Dag, vi komme.
29. De lagde for hende den vests Mad, hun aad og

drak ikke minde: Femten Oxeu og Ti feede Svundet
lmetden Mare<Qvinde. Ml op som Das,vj konl-

me vel over den Hede.
D 3^' Det
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30. Det da-gaf den Brudgom Agt , han havde
det ikke ve! , Aldrig saac jeg sm unger en Brud, del
gjorde i Fadet bedre Skiel. Bel op fsrre Dag.

31. Op da sprunge de Kilkmper, og sammen der de
rygte ; Hvad heller ville vi kaste med Stang , elln

o/riddellqen fegte. Bel op fsrre Dag.
32. De KiEmper begyndte Krcdsin atffrive, all

paa dcn gronne Mark : Det gjorde de dcn unge Brud
til Kre, Lod see de store Hofverk. Bel op fsrn

Dag , vi komme vel over den Hede.
ZZ« Den unge Brud sprang fra Brudebenk, hm

havde to Hamder stove; Til hende sprang Langdeen
Ridste, god Eventyr monne de prove. Bel op.

94. Derdantzede Bord og der dantzede Bcnk og
Ilden fisv af Hat ; Ud da lode de Kicrmpcr gode /og

hielp nu Moder Skrat. Vel op fsrre Dag.
)s. Da begyndtes en sterkere Rey, fra Ribe og ind/

til Slie; Den mindsts Kicempe iDantzen var, vm
Femten Alne under Kuer. Bel op fsrre Dag, vi.

36. Den mindste KiCMpe iDantzen var, varlig
Minimering Tand ; Han var i denne Hedenske Flok,

den eeneste Christen Mand. Bel op fsrre Dag , vi
komme vel over den Hede.

Tre Vistr om Frue Grmn'ld
og hendes Brsdre.

ester fblger tre Viser om Helt Hsgen sg Frue Grimil^
«>/ om hvilken Sa,rs Gmnmaticns skriver udi sin 30

Bug f udi S. Knud Hcrtngcs og Martyres Historie. Hvol
af er lettelig at merke fat denne Digt er mcqet gammel. Men

hvad som GrimmiZdsog hendes Herkomsies Historie er an
rsrendes, vil det falde forlangt, den h>.r at beskrive, og kom«
mer dog frem paa en anden og beleiliger Tiid og Sted. Hell<

des Fader var Nsgling, som og kaldes Niding, ogdodcM
den He, imellemKwbenhqvn og Kromhorg, som kalycs Hveen

a
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af bomstue Hvenild , med hvilken Helt Hogcn afiedc sin
SW Ranke. Paa denne Oe kand man endnu lce Volvsicde

Oraler og Grundmaal, som i Fordum Tud have standen
disse sire Slotte, Norborg, Ssndcrborq, Tarlshsy og Ham-

Mer. Her boede Fru Gmmld, som havde ftrst til Egcc Here
Sigftrd Horn, som videligen omtales udi Heldenbog. Men
til sin anden Gift, indbsd hun begge sine Brsdre Herr Hogen

oa Herr Folqvard, og ioeddem begge drcebe, somVljenm«-
deholder. Dog den Hvensse Krsnike holder noget anderle
des og siger: Der Folqvard havde flaget Fru Gmmlds Kmlw

per ihiel, som hun havde udsatt paa hannem, at hansßrsdre
var stagne paa Nordborg, af de andre Kmmpcr: Og der ved
harmedes han saare, at han drak et Horn fuldt udaf de Dodes
Blod og dsdc saa hos de andre Kamper. Saa drog hun og

saa til Nsrborg, og der hun formerkte, at Helt Hogen havs
de faaet Overhacmd over Nsrborgs Kamper, da giordehun

Pagt med hannem, at dersom hendes KiEMper siog hcmneni
forst engang til forden, da stuldehan ikke meere siane op,
men verje sig som han kunde best. Der med gik den listige

Qvinde til, oa locd stro Erter paa vaade Huder udi Porten
vg der- grebe tre Kicemper Mige Helt Hogen an, og siog han

nem paa Kn<rerne, og fik der sit Banesaar, siog dog tilfor»
Kwmperne chiel, og afiede poa Sonderborg med lomftue

Hvenild, ester Grimilds Samtykk, enSsn, paa det, det
mægtige og «dle stulde ikke aldeeles undergaae»

Denne HeltHogens Sen, ved Navn Rancke, hefnde sin Fa
ders og Farbroders Dsd paa GruMld sin Fgrsester, hvilken

han udfmde med sig til Hammerchly, at vise hende Nidings
Skat, som hans Fader havde efterladt hannem Nsgelen til.
Thi der han var kommen ind i Bieraet med hcndc, da lob han

selv ud , og lukte Dsrren eftcr tzcnde, saa biev hun der
siddendes, og dsde as Hunger.

VII.

Den forste Vise om Frue Grimild
og Helt HoZen.'

var siolts FrusGmmld, hun lader Misden
blande: hun binder til sig ds raffe Rldder af

D H H.Hun
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2. Hun bad dem komme og ikke dvele, tilOrlog
og tilKriig: Det var Hellede Hogen, smloedsitM

ge Liv.
). Det var Hellede Hogen , han gaaer ud W

Strand: Fandt han da den Ferge Karl, alt paa dl«
hvide Sand.

4. Hor du goden Ferge Karl, du for mig ov«
Sund, jeg giver dig min gode Guldring, han VM

vel femten Pund.
5- Jeg forer dig ikke over Sund, alt for dit Guld

saa rod: Kommer du ttt Hveniids Land, da bliv«
du siagcn til Dod.

6. Det var Hellede Hogen, han sit Sverd ud
drog: Det var den

vedet afhug.
7- Han strog Guldringen af sin Arm, han W

den Ferge Karls Vif: Det stalt du have til Venw
Gave, for Fergemands unge Liv.

8. Det var Hellede Hogen , vanker ud med den
Strand; Fandt han paa den Haf-Frue, som hviltes

paa hviden Sand.
9. Hel dig, hel dig, kicrre Haf-Frue, du est en

konstig Biv: Kommer jeg til Hvenilds Land, kack
jeg beholde mit Liv.

10. Borge haver du bolde, og meget Guld sm
rod: Kommer du til Hvenoe Land , der bliver N

siagen dsd.
1 1 . Det var Hellede Hogen , som snart sit Sverl

uddrog: Det var den ujelige Haf-Frue, han hende
Hofvcdet frohug.

12. Saa tog han det blodige Hofvet, kaste det ud
for Sund : Skod han Kroppen efter , de samledes

baade paa Bund
i). Httl
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HerGrimmer og Herr Germer, de stode den
Snekke fra Land : Vred saa var dem Vejret og sterk
saa var dem Vand.

i. Vred saa var demVejret, og jrerk saa var
dem Vand: Sonder da gik goden lern-'Ahrs/ udt

Hogens Haand - Med to forgyldte Skiolde styrer
de Herrer sig til Land.

1 6 Der de nu komme til Lande , der stumt de
deres Sverd: Der stod saa stold en Jomfrus , hun
saa alt paa deres Ferd.

1 7. Hun var smal i Midie, til Maade var hun lang :
Kort var hun i Live, hun provet en lomfrue Gang.

18. De gaae dem til Norborg, som Porten var
vaan at staae: Hvor ere nu dcn Portener, som her
stulle vare paa. , <<>

19. Her daerdenPottemr, som llgger tl! VM
og Vern; Vidste jeg hveden I komne vare , eders
Bud bar jeg saa gierne. . « >.

20. Hid saa ere vi kommen,
Frue Grimild ere vor Soster, og nu siger jeg dig sand.

21. Ind da kom den Portener, og stedes han
for Bord: Han var snild l Tunge, han kunde vel
foye sine Ord. « ,<- <-

22. Han var snild i Tunge, han kunde vel ssye sme
Ord: Her holder uden fore vor Port, to saa Vel
byrdige Mcrnd. <. ~

2). Her holder uden for vor Port, to saa Velbyr
dige Mcend: Den eene han forer en Fedcl, den an
den en forgyldte Hielm.

24. Han forer ingen Fedel for nogen Herre Lon:
Hveden de ere kommen, de ere to Hertuge Born.

D 3 25. Te
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Hofoet i Skind: Saa gaar hun i Borggaard, hun
bluder sine Brodre ind.

26. Ville I gaae i Stuen , og drikke Misd m
Nln, En Silke-Seng om I vll sove, og tvendr
Jomfruer mine.

. 27. Del var stolt Frue Grimild', svsber sit HM
l Smw: Saa gaaer hun i Steen-Stuen for M
sine KiEmper iud.

28. Her sidde I alle mine Mamd, drikke baade
Mwd og Vlin: Hvo vil Helled Hogen staae, allkier
ste Broder min.

29. Hvo denne Priis vil forhverve, ssaa Helled
Hogen m Dsd; Han stal rande for mine Borge,
Dg drage mit Guld saa rod.

30. Til da svaret enKicrmpe, en Hsfdma for ct
Land: Den Priis vil jeg mdlegge, forvist med denne
ftl Haand.

31. Den Priis vil jeg forhverve, ssaa Helled H2O
Zen nl ; Saa stal/eg raaye for dine Borge, og
for dit Guld saa rsde.

32« Der til svam Mqvar Spillemand, med sin
store Jernstang; Alt stal jeg dig merke, forend du
kommer her frem.

33- Han flog afdetforsteSlaq, Femten Kinn,
perdelaae: Ha ha Folqvard Spillemand, hvor w
rer du din Fedelbue.

34- deKicrmper, han giorde der
asen Bwe: Og den var baade bred og lang, han
glorde dem stoer U-roe.

35- For oven vare de Huder, For neden Erter
fmaa: Det volteHelledHogen,han faldt der fsrst paa..

36. Det var Helled HogeN/ han vilde igien opstaa:
Holt

25.
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k>.lt dn nu kim Broder, du veedst hvad Sag der var.
nu Mrkiereste Broder min. du holdt saa

velMZo: Mt forsie dumonne t.l Jorden falde.

Hue Ord- han stod vaa baade sine Knw, der

b"!sz:Han'«°Ki«mp«,
mindste: Saa B han <i! Hammeren, sin Mer«

7nd«aNkenhanne« ftab'i'd. ha« sikdw
IHmsEfn,» Wn asiet

den Kieempe , han hefnde M

boders D°d : Grkmld gvaldes afHungersQv.de,

baw?-' Der var han hos Dansie Meend og loedsi»,

Hans Moder blev biemme igien , der afß
Hv"/ ft ?"avn : Blant R.ddere og blaut K,«mper,

ynar der sa» vit af Savn.
VM. ~,

Den anden Vise om Frue GrunNd,
og hendes B»dre.

var stolle Frue Grimild /hun laver bande
D brygge og blande - Der var saa mangen s«

Hcllede , hua budet efter sende. ,
2 Du bed dem komme tllOrlog, du bed dem

lomme til Krig: Der stal saa mangen ,«> HeUe«,

Le"7ar HelledeHogensModer, hundrem«
saa'underligt : At den god Fole Wte, s°m ma
stulde hannem udride. D 4 ""'
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,4- Den Drsm han haver at ftrde , min kicm
Son glv dem gem: Vogte dig fore din Syster, hun
er saa rast og stem.

Det var Helled Hogen, han frem med dm
Strands Han fant paa den Mare Vif, legtederm
hviden Sand. '

det gode Mare, du est en sandsagn

Ve Klumper med Prils.
Hor dn Helled Hogen , du cst en Ridder bold!

Nok saa haver du Lande selv , deriil stor Mre oz

8. Du haver baade GuldogSslv, dertil baadt
Borge W Faste: Kommer du paa Hvcnste Land,
det blwer lkke for dit beste. , ,

Du haver Gods og Velde, og der til meget
Guldrov: Kommer du til Hvam i Aar, du bliver
der stagen til dsde.

-?" Halede Hoaen , han vredes ved det
Han ssog den arme Mare Vif, faldt ned til

forten Jord.

11. Ligge du der og hviil, du fuule og leede Spaa-
Nvlnde: Fuld vel veedjegat verge mig, og Seyer as
Klcemper vinde. -, >-> v >

12. De rede uden for den Port, jo to saa herlige
Mand; De vare vel i Silke , deres s>este
Mge alt udi Spring« "

be Pom, det gialt ind i det Slot :
Hvor estduPortener, hvi lader du ikke op.

Jemmed

Han Mil Frue Grimlld > spme hende saa
brad:
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bmd: Her holder to Riddere for vor Borg, de bede
mig strap oplade. „..

i6. Det dasvaretFrue Grimild, deterFolqvard
Spillemand. Det er Helled Hogen, begge mine
Brodre forsandt.

17. Neder ginge Fruer og Jomfruer, de ffooe da
Ridderis Gang: De vare smale i Midie, og vel til
Maade lange.

18. Det var stolte Frue Grimild, siog over sig
Skarlagen Skind : Saa gaaer hun udi Gaarde,
vi bad de Hellede ind.

19. Her er Lov oq Borgstue Net, at ingen Sverd
maa drage; Mig tykkes det saa ilde vcere, siden Kong
Sigfred blev stagen.

20. Jeg vog da Kong Sigfred , alt med mm egen
Haand; Jeg 'vog og Kong Ottelin, han var zaa sterk
en Mand.

21. Da mistejeg min Bryniegodderttlmm Gan
ger gran, udi de kolde Vintre, der yi forTrojen laa.

22 Hun fulde hannem paa den Sal, Til hun
drede Kiamper fine : Alle stode de »mod de Riddcre
io, med dragne Sverd i Hcrnde.

2). Er her nogen Kiwmpe iblant, som «de mit
Brod: Der tor staae min Broder, jeg giver hannem
Guld saa rod. .

24. Det da horde Folqvard SMmand, saa
snart over Bordet sprang: Hannem glide Sverd af
Skede , de Dovre as Hengsel sank.

25. Der han sik den store Staalstang , og da
blev han saa glad : Han stog vel femten Ki«mper
af Manddoms Styrke og Slag.

26. Eya sagde Folqvard Spillemand, MHaar min
Ledel ret : Da siog Helled Hogen, vel live i same Ferd.

D 5 27. Det
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27. Det var stolte Zrue Grimild, hun giorde siZ
saa vreed: Langt helder maatte duhiemmevcrret/end
du til os udreed.

28. Her er vel hundrede Enker; forend du lader
denneSttjd: Delsvarede Helled Hogcn, det haver
du sslv jaa flidt.

29. Det var Helled HoZen, han lsfte op
men sin: Jeg brcrnder alt saa saare, underHaa
nden Brynie min.

ZO. leg er baadetrcet og Mod,
temm: Give det GUd Fader i Himmerig, jeg havde
ct Hom med Viin.

Zl. Han strog op sit Hielmenet, han drak af
Manded!od: In tomine Oomim, var Heldt Ho
gens Ord.

32. flåanedo
de ti! Jord: Det haver Helled Hogen, alt med sin
Broder gwtt.

33. GUdnaade dig Folqvard Spillemand, som
her hos liZgcr i Lig: Du brugte din gode Staal-
Stang , og det var uden Sviig.

34. Bel fire tyve falde der for een, de kunde ikke for
hannen, staae: Dcm vog han som en Kiampe, for
re han paa Jorden laae.

35- Achhicrtekierc Broder, useliZheg hidreysie:
Saa krank var mig : Skaden, at jeg dig her ffulde
miste.

Z6. Lever jcg enten Dag ellerNat, fercnddegaae
til ende: Min Soster ffal det gielde, jeg ffalhende
fiaae eller brande.

37. Den kranke Skcrben kom, og ssoges hun der
til-. Grimild lod Kong HoZcnsSoN/ i Bierget svel
te ihiel.

IX. Den
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IX.

' Den Tredie Vise om samme Grimiids ,
Forrcrderi imod sine Brsdre.

KiKmper som Helled Hogen, og hans Broder
Folqvard Spillemand: Hvor finder man den

nem, der man ncfne.
2. Frem da traad hun Bodild , Helled Hogens

Moder; Mg tykkes det de Folsr, at de alle dsde vare.
z. Drommen kan jeg fuld vel raade , jeg haver

der til Forsland; Kommer I til Hvensie Land, det
flader for mangen Mand.

4. De Herrer monne udride, somStrsmmenden
rand Smde, der sunde de en Marc Qvmde sov under
de grsnne Lide.

5. Vaag op , vaag op Mare Qvinde , du ffwnus
deyligßiv; Drager jeg til Hvensie Lande, monne
jeg fordsye mit Liv.

6. Vend dig Helled Hogen, dn est en Knegt saa
bold ; Dn haver paa dit eget Land , saa mange Bor
ge og Bold.

7. Du drag hiem til dit eget Land, lad fare denne
KicrmpeKiv; Kommer du nl dinSssier, det koster
dit unge Liv.

3. Det var Hcl'cd Hogen, og han sit Svc?rd ud
drog ; Det var usle Mare Mmd, han Hofvcdet afhug.

9. Nu cr jeg spa ad, nnestdublaa; End drager
jeg lil Hvensie Land, om jegkandßsren fna.

iv. Frem da ride de HclKde to , dc fmwe den Fer
gemands Huns ; Stat op goden Fergemand , og gab
her ud til os.

:i. Hsr du hvad ftg siger dig , dn for mig over
Sund ; Jeg giver dig mil? gode GuAmZ / han vcycr
vel femten Pund,

12. Hav
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12. Hav du selv din Guldring, jeg maa den ikke
eye: Jeg kommer aldrig i den Stad, jeg bar jo for

hmmem Qvide.
13. Jeg kommer aldrig i den Stad, jeg lider jo for

hende Nsd ; Jeg forer dig ikke over i Dag, Frue
Grinnld mig det forbod.

14. HclKd Hogen blev saa vred, alt baade i Hu
og Mod; Han hug den Fergemand Hofvedet fra,

saa vidt da stank hans Blod.
, s. Saa kaste han det blodige Hofoet, midt udi

Oresund : Saa kaste han Kroppen efter , han bad
dem sindes vcd Bund.

16. Herr Gpnther og der HerrGcrlos, de styrte
det Skid fra Land ; Dcr dc komme paa medk Sund,
da reyste dem Weyrct til Haand.

17. Sonder da szmgs de Lihrer , udi Folqvard
Spillemands Haand: Helled Hogen styrde med sit

Skiold, det Skib msd nsd til Land.
18. Der kaste de deres Anker, altpaaden hvide

Sand; Det var Hellede Hogen, han tram der forst
paa Land.

19- Dc andre tovede ikke ret l<rnge, men hver som
ban kunde dest; Rystede sig mandelig, og Folqvard

Spillemand mest.
20. Ude da stander den Kurer, han trampler paa

deTmdc; Her er kommen paa von Land, to saa stolte
ZEdelinge.

21. Her er kommen paa vort Land, Kicrmper og
fta modige Mand; de en klirdde i Jern / deres Heste

komme springende frem.
22. Den eene han forer en HsZ, der ffinner Guld

i hans Skiold: Den anden som en Feedel , en Her
enges Ss« saa bold.

23. Ud
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2). Udda staaer Frue Gmmld , hun kunde vel foye
sine Ord; Han forer ingen Fssdel, eller tlcmr for

Fjerre Bord.
" 24. De ere to friffe Hellede, to adle Hertugs

Born: De ere ikke ukicnde, vi ere treSMmdßarn.
25. Det var Greve Hm Guncelm, hantalerlll

sine Mamd: Her kommer Helled Hogen i Dag, vl
holde med hannem en Rend.

26. M viUefeMmed dem iDag, og siaae'.em
alle til dode: Saamaavi volde hans gronne Skov,
dertil de: Guld saa rod. .

27. Frue Gmmld Mier sine Brodre unod, sioer
Falff var der forhaande: I vare vel tommen, for

uden Helled Hogen alleene.
2Z. Det da melte Heilede Hogen, forinden ved dey

Dor: Det vil jeg mcd edcr doge, om Ijo ellers lor.
29. Ud da ginge de Svcrde, saa saare fast de

sprunge: Alle lide dem hamdellgen ilde, den gammel
saa vel som den unge. . <» ,

)c>. Sonder gik det gode Sverd, l Folqvard
Spillemands Haand: Han saae sig over den Dor,
han ramte en stor Staalstang.

31. Han ssoq i detforste Slag, vel sm saa raffe
Hofmcrnd: I Drottens eget Navn sagde han, nu

bliver min Fcrdelkiend.
Z2.Nu gaacr min Fcrdel, I dantze og spunge om

kring: Mig ftedis af stoer Arbeyd, for inden min
Brynie Ring. ,

3). Det var Herr Kong Guncelm, han traad ttl
Grlmild frem: Hielp nu mod disse HeUede haarde,

eller stltlie os af med dem.
Z 4. I ssaaenualleminegodeMcrndfstmjeggl

ver Brod, I lade jo ikke af, for Folqvmd liggerdod.
35- Hm
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35. HorduSosterGrimild, mig hilgqesftldybe
Wunder: Du varst mig aldrig tro eller god, som iea
det nu besinder«

36. Jeg haver nu vaaget, i Dage og Ncrtter
sin: Jeg hefner vist mm Bane ssrend jeg mistel
mit Liv.

37. Mit dyre Sverd er borte/ oa gode Jern,
stang l tu: Mm Sorrig vilde jeg forglemme, kunde
zeg Berje fta?.

?8. Delsvarede ungeObbeJern/han stod ham
nem alt fta ncrr: Jeg laaner dig mit gode Svcrrd/
min Broder havde saa kicrr.

39. Mig tykkes du est en Helled from, Og der
tll nieget sterk: Det kand jeg foruden falff, alt vaa
dm Fadelbue merke.

Jeg takker dig unge Odbe lern , du est en
Klampe saa rig: Jeg og alle mine Brsdtt/tiens
dig igien uden Svig.

4l< Saa hug han Folqvard, det hordes saa hoyt
udi Sky: Helder vilde han mandelig dse, End
stammelig romme og fly.

En Visi om'Mester Hildebrand.

lader sig ansee, at dcunc Wcsicr Hildebrand haver vc?s
ret med udi mange Kampchrrd, og fra sine unge Aar,

vandret Mevegne omkring ogviipaa lin Hldcrdyms Daae,
drage hiem igien til sit La:w oq ftc dwlkdes p.-r staat
tll: Og som han nu kommer did «noder baiinem naa B'^n
hans egen Son Herr Alielmnw ssm baver sod' dtt
samme Aar, at Mcher Hildebrand er dragen fta bende,
Hegyndes en haaw Kamp imellem Faderen og Emmen,
vg/ster at de havde, forsSgt hver andrebvad dc ssrer idercs
snolde, maa Gonnen gwe sig, og bliver klend afFaw
m?,m?tz stm GWMb paa det sidsteø '"«'sa^

Her
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/>er hos er at merke, at denue Stad Bern, som her og an"
dre stcrder ncrsnes i de gamle Viser, stal have sit Navn as den
Galliske />lfvitzmaNd,som kaldes Brenno eller kand stce Bisrn
paa vort Danste Maal og blev ncvnt i fordum Dage Brenona
eller Bernona, som lustinus skriver. Her ester haver man
kaldet hende Verona paa Latmste Sprog, som man det sin,
der i alle Latinske Bsger. , Den siges her at ligge i Grcken
Land, maa vel steeafdenneAarsage, at de som der have hol.
den Huus have meste Parten Grckiste Sprog , og van'tt de
Grekiste Keysere af Ssterleden undergisne f Som det oqsaa
vel lader sig ansee afdcres Historier/ besynderligen udi Key
ser Leonis , Fenonis og Justin! Tud, u. Der Kong Tldrick
med sine Gotther og Gyddmger og siden de Longobarder og an
dre Danste MENd, have holden denne mcegtige Bye for deres
Hofvcr Stad. Saa at man haver stet meere til Over-Svrig«
heden og Sproget, som der var gengs, end til Landet i sig selv.
Thi at Grcekistc Tungemaal olsFolk have af Arilds Tud vK
ret meget myndige i Italien , som det giver d?n Dcel asLandct
tilkiende, som kaldes QrNc>2m.i«n3.

Men at Hildebrand kaldis ikke Hertug eller Fsrste , men
Mester, er at agte at Mester Navn gaves i fordum Dage,
gamle og ypperlige forfarne Forsier, Hsfdmgcr og kloge
Mamd. Som det endnu en Deel brugeligt er udi FrankcriZe
og Valland paa denne Dag.

tAg vil mig af Landet ride , det sagde MGer Hilde
») brand: Hvem mig den Vey vllde viseV til Bern
udl Grekenland. Han er mig ukyndig vorden, udi
saa mangen god Dag, ItrcoZ tredive Aare, Frue
ludte jeg ikke saae.
, 2. Viltdu dig til Bern udride, det svarede Her
tug Abelon: Tng msderpaa den Hede, en Ridde?
snild og ung: Dig moder paa den Mark, hin unge
Herr Allebrand: Det du varst een selv tolvte, usogt
kommer du ikke frem.

3. In render han til mig Allebrand, alt med et
frit Mod ; leZ W hugge paa hgny forgyldte

Skiold/
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Skiold, det han stal stromme i Blod. Jeg stal
hugge paa hans Brynie, alt med et stermerSlag:
At han stal havesinModeratklage , ret baadeAar
og Dag.

4. Det stal du for ingen Deel giere , det svare
de Herr Tiderick af Bern: Alt for hin unge Nm
Allebrand, haver mig i sit Hiette saa kiar. Du
ffalt hannem venlig at spore, for gode Mlie min:
At han übehindret dig lader ride, igiennem Bm
tanden sin.

Saa Me han paa sin gode Hest, han reed
ad Bernes Marck; Der kom han i Arbeyde mest,
alt med en Ridder sterk. .Det varden unge Hm
Allebrand ban til hannem rende: Og hor du det
dm gamle Mand : Hvo haver dig til min Faders
Laud sind.

<5. Du fsrer dit Harnist saa reent og klart, som
du varst en Konge Son: Det vil jeg fra dig taae,
der tll din Hest vel ffion. Du maatte vel hjemme
blevet, og glort mig ingen Umage: Ogdabegyndttl
den gamle at lee, og til den unge han sagde:

7- OgFuldejeg hjemme blevet, og gjort dig ingen
Umag: Jeg er vant at ride, saa vel om Nat som
Dag. At nde og med Kæmper fegte , det haver nu
varet mm Sad: Det siger jeg dig du unge Mand,
derforgraaermigmitSkag.

8. Dit Skag vil jeg af dig rive, alt med min HM
re Hamtd: Det dine Kinder stal stromme i Blod,
alt paa din gamle Mand. Dit Harnist og din for
gyldte Huelm, det stal du mig opgive : Og du stalt
virre min Fange i Dag, viltdu beholde dit Liv.

9. Mit Hmuist og min forgyldte Hielm, Mjegey
MM: Jeg ttoer vel Ehnsti af Himmerig, jeg vil

mtz
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mig for dw vercse. De stode af begge deres Heste , de
toge til dc ffarpe Svcrrd : Og saa begyndte de at seg
les det dcste de havde l«rd.

ic>. Det da var hmunae Herr 9lllebr.md , han
kom saa vel llaa: Han hug dm gamle Hildebrand,
Alt med er E kcrmer Slag. S'a sprang han n bage
iglen , vel sin Falne vlit: Dec siger jeg dig du unge
Mand , det Slag haver dig en Qvinde lcrrd.

11. Skulde jeg det af en Qvinde lare, det vare
mig stor Skam: Jeg baver baade Ridder og Sven
ne, udl mln Faders Land. Jeg haver baade Ridder
og Grever, udi min Faders Gaard : Og hvad jegikks
haver lart, det icrrer jeg endnu.

12. Hvo sig paa gammel Keel sturer, han fanger
gierne Smitte : Det siger jeg dig du unge Mand, saa
steer dig i Dag paa nug. Han greb banuem midt udi
jm Midie, Alt som han smalist var: han sioghannem
tilbage udidelgronneGrces.

!3. Del var den gamle Hildebrand, han stog til
hannem lgien: han slog hannem tilbage , han faldt til
Jorden ned. Du strift for mig du Ulfve Unge , din
Skrifte-Fader vil jeg hede : Og est du end en UlfveF
Unge, af mig stalt du ikke crde.

14. Du siger mig fast af de Ulfve , de love udi den
Skov : Jeg er fsd afAdel god , min Fader mig aldrig
saae. Min Moder heder Frue ludte , en udvaw
Henugind : Og saa var Hlldcbrand den gamle, aller
kicrreste Fader min.

1 5. Heder dm Moder Fru ludte , en udvald Hers
tugind : Da er jeg Hlldcbrand den gamle , allerklare
ste Fader din. Han lsste as sin oyldene Hielm, han
kyste hannem for sin Mund : O GUD siee Lov og
ZEre , vi ere baade karste og sunoe.

- E is. Fa^
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16. Fader allerkæreste Fader min, detSaarson
jeg eder gav: Det vilde jeg helder, udi mit Hovei
havt. Og tie nu min allerkæreste Son, det Saal
sr got at raade: Men GUd ffee evig Ne, deros ch
sammen forde baade.

i- Det Slag det varet fm Middags Stund,
Og indtil Aftens Tud : Opstoed hin unge Herr Allo
brand, han hiem til Bern reed. Han forde paa fitl
OyldeneHielm, EnKrands afwde Guld : Saa fordi
han ved sin hoyre Side, Hildebrand sin Fader huld.

iB. Han ledde hannem ind udi den Sall, han
sette hannem sverst tll Bord: Han gav hannetn
baade Bl! og Mad: det var hans Moder imod,
Ssn min allerkæreste Son, jeg havde det ikke troed:
At du stulde stette en fangen Mand, allewverst ved
mit Bord.

19. Den fangen Mand som hersidder, ved eders
brede Bord: Han kom til mig paa den Hede, han
siog mig neder til Jord. Hor du allerkæreste Moder
min, den Fange stal her virre, det er Hildebrand dw
Zamle, han er min Fader kicer.

20. Det da var Fru ludte lille, hun blev glad i
Hiertet der ved: hnn tog et Glas og stienkte udi, hutl
drak hannem selver til. Han havde et Styk af en
Guldring, Det holdt han for sin Mund, detloed
han i Glasset nedsmnke, for Frue ludte i samme
Stund.

Ulf van Jern.
er ogsaa en meget gammel Kmnpe Vise, om Ulf van

Jern eller van Bern: Hvorledes han bedes om sin Hw
Vss sgKonges Kongens afDanmark Hielp og Bistand, til
MhesW sin FOn'sMd paa KonZkN af Brattens Wendel.
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Maa vc! stee have v<eret en Herre og Forsie over Veudeb
buerne, som have boet M alZecncste her i Riget udi Vensyssel?
men oglaa udi Fyen oa andensteds omliggende Landstaft Den
ncKonae laber Slagtninqen og bliver selv slagen ud» Kampaf
Vldrich VerZandssn. Er at merke Vidrichs årlig Oprlgnge
hcd der ud! , al han vil Me fuld«, sin Z,ende udi Landec sorcud
han redeligen advares. Som det og endnu holdes iblant vor
Dansse Ridderstab paa denne Dag, at ingen feider paa an
den, uden han loviigcn veo andre Rldl)ermeend Mcrnd ellee
Feide-Bref det tilforn forkynder»

Til denne Vist sindes tvende slags Omqvedning, som man
kalder, hvilke vi begge, sette til hver Mands Kaar.

XI.

var ungen U!f van Jern , han ganger for
Kongen at stande : Ville I laane mig af eders

Mand, min Faders Dod at hefne° Det klagee
den Svend, som fangen ligger paa Heden.

2. Jeg vil laane dig af mineMamd, og selv vil
jeg dig folge: Beder du Wdrich BerlandsoN/ saa
fremmer du din Billte. Men han bcmr Guld oZ
Aumor paa sin Haand<

3. Jeg vil laane digafmmeKwmper, Og heldsi
udaf de beste: Bidrich og sterke T-derich, de kunde
vel Kcemper friste. Det klager den Svend som fans
Zen ligaer.

4. De ere to Heldte sterke og bolde , som Striden
have vundet forre: Der redois for dem i alle Land/»
hvo deres Navn monne hore. Men han barrer Guld
og Aumor paa sin Haand.

s. Indkom Danner Konm'ng , han ffinde som
brendendes Lue : hvo af eder i Danne Svenne, vil
folge min Aende tll Howe, Det klager den Svend
som fangen ligger paa Heden.

s. Kongen ganZtt paa Gulfvet frem, med Solft
E 2 kar
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kar i Hviden Hcrnde: hvilken af mine gode Hofmand,
vil folge afLand min Frende. Men han.

7. Alle da stode de Hette for Mund, og ingen torde
Kongen svare: Foruden Vidrich Verlandson, ha<l
giorde der afen Pare. Det klager den Svend.

8. Det var Vidrich Verlandson, han Ziorde der
af en gammen; Det var som vi drukke Miod a>

Skaale, kunde vi ellers komme sammen. Men han
barer Guld og Aumor Ma sin Haand.

9. Tidrich blev saa fyrig udi Sind, hanisredes
ved det Ord; han hug Hofvedet fra Kamper to, kast

dem for Kongens Foed. Det klager den Svend W
fangen ligger paa Heden.

10. Det svaret Vidrich Verdlanson, han tankte
paa Hader og Vre; Skikke vi frem vor Sendebud/

vi komme udstaalne der. Men han barer Guld.
11. Det var ungen Hammer hin gråa, og han

lober Osten af Bve; Hvert det Menneffe hannen,
saae, de felde baade Lod og Lind. Det klager den.

12. Det var ungen Hammer hin gråa, og hanneni
stinde Guld paa Bryste: Og der kunde hverken Hoz
eller Hund, folge den Svend til Geste. Men hai!

barer Guld og Aumor.
iZ. Hannem stinde Perle paa Bryste, hver Mand

undrede der ved: Ingen Fuel var under Solen saa,
snar, der hannem kunde folge til Bed. Det klagel

den Svend som fangen ligger paa Heden.
14. Indkom ungen Hammer hin graa, ogstetM

han for Bord: Han var snild i Tunge, han kuM
vel soye sine Ord.

15. Helside I Kongen af Bratens Vendet, de am
dre vil jeg ikke nefne: I Morgen kommer Ulf van
Jern / han vil sin Faders Dod hefne.

i6> Langt
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16. Langt heller maatte han hiemme vcrre, ogvogs
te det Fa'under Lide: End han tor sende mig saadan
Bud , i Morgen med mig at stride.

17. Bedre var det hannem hiemme at vare og krys
be en Orm under Hald: End han siulde yppe dm
Hadings K if, der som hans Fader fald.

18. Bedre var hannem hiemme at tove, og krybe
under Torne saa stinde: Hans Fader stoed mig ey
Hug uden Et , han staaer mig selv halv mindre.

19. Hans Fader stod mig ey uden et Hug, midt
udi Bimngs Halde: Det andet Hug jeg til ham flog,
da monn? dcn Herre falde.

20. Hor IKonge afolide Vcndch I holde Tand
for Tunge : Op da voxer den unge Rache ; med hvast
se Tender i Munde.

21. Der er ingen Kcemper i Verden til, derfor jeg
reddes tor: Foruden Vidrick Verlandson, og han
er ikke der.

22. Der til svaret det Sendebud, det Ord gjorde
hannem stoer Vaade: Det er Vidrich Verlandftn,
som Striden stal forestande.

23. Det varen afKongensKcemper, hansvared
jeg vel veed ; Hvo han er Vidrich Verdlandson, hans
Fader var en Smed.

24. Jeg var m Smed paa Dofre Field , som
Kamper de drukke inde : Vidrich dref der daare
Spil/ det gcmgis mig aldrig af Sinde.

25. FemtenKiKmper stog han lillord, han ag
tet det for en L?c,g : Jeg stoed saa nar jeg saa der paa,
mine Kinder gwrdes mig bleg.

26. Hm du goden Hammer graa, saa gierne be
der jeg dig: Beedst du noget omVldrichVerlanw
son, du dsllie det ikke for mig.

E 3 27. Lm
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27. Laae end Vidrich i Hoyeloft siug, Og knnd>
sln Hest ey ride: Dog finge I vel de danne Svenns
eder jkulde i Marken bide.

28. Det svaret Kongen afblide Vcndel , han sm.
ret som en Mand : Jeg moder i Morqen i HofdlW
Storm, Om Hesten mig bare kand.

29. Opstod en af Kongens Kiamper, og saa tog
han paa; Bldrich er en Kuldrenders Son vi tM
hannem vel bestaae.

zc>. Det fortrsd bannem Hammer graa, hm
vredes ved det Ord: saa siog han den Kcempe, han
falt dod til Jord.

31. Det melle Kongen afßratens Vendel, hm
blev saa vrsed i Moed: Hvi siogst du min gicfvch
Kwmpe , Til dsde for min Foed.

32. Dertil svaret Hammer hin graa, jegdsllm
det ikke for dig : Endnu kunde jeg det aldrig lide.
M nogen spotter Bidrich eller mig.

33» Da svarede det Sendebud , Han loed sig nw
M tykke; Havde du varet en adel Mand, du havde
mig bodet at drikke.

34. Det var ungen Hammer hin graa, og han
begynte at hlkke : Horer I Kongen afßratens Ben«
del, giver mig noget at drikke»
. 35-
«en drikke : Han ssog de Tsnder for Kongens Focd,
de gmge l hundrede Stykke.

36. Bortlob ungen Hammer hin graa, han steddii
for Vldnch hin fromme: I hvedse eders Spiud , I
starpe eders Sverd, i Morgen vil Kongen komme.

37. De rede all den morke Nat , alt over den
som Hede : Der stinde Ljus som det var Dag , alt
nd af Baaben deres.

38. De
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98. De rede frem for Bierting , igiennem Biew
tings Myre, Siu hundrede vare de Kamper siMsL

vare leste i Brynie dyre.
)9. De rede frem for Bierting, de rede igiennem

Biertings Bye: Der sioge de deres Folk i WzW
Ziorde Vidrich til Hsfvedsmand ny.

40. Paa Biertings Hede stoge de deres Fans, M
Love saae man der i flive: Der var saa mangen w
styldigMano , som der maatte miste sit Liv.

41. De hugae med Sverd, de stode med Bue oZ
hver som mest kunde volde: Ud saa gik den rods

Sved, og Ilden af deres Skiolde.
42. Det var Kongen afßiertings Vendel, gisn

nem gyldene Hielm han saae: hvem er fremmest i
Hoben i Dag, Mit Folk saa ilde monne gaae.

4). Der svarede den lille smaa Dreng, der Kon
gen red allernest : Det er Vidrich Verland son, sidder

paa sin stcrrke Hest.
44. Det svarede en af Kongens Kcrmper, Thi

han vel Vidrich tiende : Det er Vidrich Verdland
son, han rorer Mimmering i Hcrnde.

45. Dertil svarede Kongen igien, han saa igien
nem Hielmen hin trange : Jeg strider ilde imod det

Skiold, dcr ffnmer i Hammer og Tange.
46. UftliZ strider jeg imod det Skiold, der stinner

i Hannuer og Tange : Visselig bliver jeg ståen i Dag/
thi Vidrich lager ingen til Fange.

47. Blant Hedning og blant Christen, der lystet
mig atgeste: Foruden hos Vidrich Verlandson , det

bliver ikke for mildeste.
48. Det var Kongen af Bratens Vendel, han

tog sin Hest med Spore : Han red til Vidrich Ver
landson , han vilds hannem falde til Jord.

E 4 49- Dsz
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4- Det var Kongen af Bllde Bendel, yg Kan
hug lsaa fast: Ikke kunde Bidrick andet gisre, end
bode for hans Kast.

50. Nu haver jeg standen dig atten Hug, vel fime
og ikke ferre: Du stat mig en for alle dem, alt for
dln Kongelig ZEre.

si. Haver du staaen mig atten Hug, hvad de e«
flere eller ferre: Jeg staar dig lige saa mange igien,
og bliver ikke Kong des verre.

52. Saa tog han en Sllke - Traad, bant om sin
Hlelm saa rod: Det spor M min Fcesiemoe, ei
Smcdsvend hugger mig tll dode.

sz. Bidrich taler til Mimmerig, Mimmering
monne du noget due: Det var ikke i hundrede LIW
jeg hugaf vredere Hue.

54. Saa fast holdt han om gyldene Haandsang,
Ot Blodet sprang af Negle -Roed; Han hug paa!
Kongens forgyldte Hielm, at Odden i Sadelen stoed.i

55-Det var Btdnch Berlandson : han holdck!
under gwnnen Lide; Er her nogen af Kongeni
Kcrmper, Som lyster her mere at stride.

56. Nu ligger Kongen af Bratens Bendel, M
hannem render Blod hin rode; Saa glad var un,'
Zen Ulf van Jern, han hefnede sin Faders Dod.

57. Det var ungen Hammer hin gråa, han
ker op med sineOyen; De ligge nu alt og tie qver,
som Muus i fsrste Sofne.

58. Saa glade ride alle de Kongens Mcrnd,
Ulf van Jern fraStefne; Takker han Bidrich Bw
landson, hans Faders Dod han hefnde. Det klao
Zer den Svend som fangen ligger paa Heden.

Sterck
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denne Bise om Tidnck Bern og Kong Olger
<) Danstc er mnsrcndes , er vausteligt at dommevaa/hvor«
ledes den stikker sig ti! de gamle Hlstoner. Thi den merkelige
Krigs Fs ste Tidrick van Bern/ dsde der man strev efter
GUds Byrd, 5 Hundred sin og Tive. Og Olger-Danste som
meenes at have varet Kong GolnchsSsn, levede udi
ser Karl Magnus Tud hen ved Zoo Aar efter Christi Fsdsel.
Dog om denne vitvcrsmte Heldt stades adstilligeMeeninger
og Digt, som dog ikke alle komme over et med hver andre.
Vore Forwdre ville her med give tilklende, at Danmark er
et fr,t Kongelde, og aldrig haver vcrret udi nogen fremmet
Herres Vold cllcr rolig og langvarig Hcvd ; Ey heider no
gen Tiid vceret Skatstyldig andre stemmede Forster, mcn
aet mcere havt Magt og Herredom over andre Landstast, af
hvilke de have opbaaren Aarliq Oknt og anden Herlighcdf

som adstillig Landstafts Historier noksom udvise, og
i sin Tud videre stal omtales.

XII.

Tidrick doer sig udi Bern , med atten
Brsdregieve: Hver af dem havde Sonner

Tolv , sioer Manddom monne de bedrive. Nu stan
der Striden Norden under lutland.

2. Systere saa haver han femtan, og hver haver
Sonner Tol«; Den yngste hun haver trettan, de
reddes ikke for deres Liv. Nu stander Striden Nor
den under Danmark.

Z. De ginge frem for Berner at staa/saa mange
Kcrmpe Kroppe ; Det vil jeg for sanden sige , de syn
tes over Boge Toppe.

4. Nu haver vi stridet i mange Aar, modKcrm
per og Riddere sterke; Saa meget hore viomOlger
Danffs , han boer i Danmark. Nu stander Stri
den Norden under Danmark«

5« Det have vi hsn om OlZer Danffe , han boe
E 5 i Nse

Sterck Tidrick og O!ger Danste.
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« Nsr-lutland ; Han lader sig krone med rode Guld/
han vi! ikke gaa os til Hannde.

6. Soernng fik op saa stoer en Staalstang, be
gynte der at true ; Bcl h«.lndred af Kong Olgcrs
M<rnd, agter jeg ikke ved en Flue.

?. Hor du Sverting du sorte Svend, du agte dem
ikke ringe: Jeg siger dig Kong Olgers Mcrnd, de
ere saa raste Drenge.

8. De frygte ikke for Glavend eller Sverd, ey
heller for hvassin Piil: Al stride er dcres meste idrct,
de agte det BsnwSpil.

9. Det melte hoycn Bermmst, han tog det Ord
til giemme; Bi ride os til Dannemark, og see om
Olger sindes hicmme.

iO. De droge ud afßemcrs Land, de vare atten
tusinde i Skare, Kong Olger vilde de gieste, og alle
sil Danmark fare. , . -

li. Kong Tidrick sender Kong Olger Bud , og
lod hannem saa tilbinde: Hvad heller vilt du stride
med os, eller ogsaa Skatten yde.

i2. Kong Olger blev saa vred i Hu, stig Spot
kunde han ey lyde i Du bede hanncm mode paa stet
ten Hede , vi ville der med hannem stride. ,

iz. Skatten veed Danst Mand intet af, han
plcyer den selv at tage; Men ville Ijo Skatten hen
de, I Meden ilde behage.

14. Kong Olger taler til Kcrmpersine, han gav
dem Nome» tilkjende; (Hterck Tidrick haver send os
Bud, og Skatten vil han hende.

is. Enten vil han Skatten have, eller og Stri
den saa haarde; Ikke bliver han den forsts Kong, der
Danmark vinder i Aar.

16« Det da svaret den Ki?mpe god, alt til Kong
Tids-
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Tidericks Bud; Kommer de Berner t Danmark, de
komme ikke alle her ud.

17. Saa lystig var han Ulf van Jern, der de den
Tidcndesinge; saa !oe han HeUede Hogen, de wve
nu alt sorlcenge. l<.. c,^

iB. Det var Vidrick Verlandson, han blev saa
glad i Mod: Det sagde Orm Unger Svend, vi ude

den Berner imod. .«- >.
19. Den sorste i Spidsen vil jeg vcrre, det Mde

Herr Ifver Blaa ; Den sidste Mand stal zeg ikke dN?
ve , det svarede Hen Kulden gran.

20. Kong Olger og sterk Tidmck: de modtes paa
den Hede; De stoge af Magt foruden Skemt, de

vare i Hu saa vrede.
21. De stoges i Dage de floges i tre, Ingen vllde

hin anden vige: De Danste stride saa mandelig/yde
res Herre vildene ikke svige.

22. Blodet rmder saa stride som Strom , under
Bierge og dybe Dale; Den Skat som sone var lo

vet , den maatte de Berner betale.
2). Rogen drev ftahoyliSky, og

des saa rod : Det var sioer ynk at see der paa , der blev
saa mangen Hellede dsd.

24. Der laa Hesten og hissed laa Manden, der
ffildes gode Venner at : De loe ikke alle til Gilde kom

me , d?r stoed san hir et Bad.
25. Det varbsyenßermeris/hanblevdasaatll

sinde: Her lever ikkun Hundrede afvore Mcrnd, hvor
ffulde vi Striden vinde.

26. Da tog Twrick til sine Been, han jaae ikke
meget tilbage; Sverting glemte at sige god Nat, til

Bern loed de drage.
27. Tidrick vende sig om igien, og saae saa hsvt i

Skye;
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Sky; Mig tykkes Bern stal vare os best, vi faa hve
ken La eller Ly.

28. Det melte Wdrich Berlandssn , han holt un

der grsnne Lide : Fuld lidet stulle I rose der af, z
vare i Danmark at stride.

29. Den Tud de droge afßern Land ud, vel ab
ten tusind de vare; gem og Halvtredsindstivc,komml
hiem saa foye en Skare. Nu stander Striden Nor
den under lutland.

Lovens og Kong Tidcricks Kamp
imod Vud-Ormen.

haver vi atter en gammel Digt, om den Navnkundig
Tiderick, hvorledes han frelser Lsven fra Lind

Ormen , ug kummer selv der over udi stuer Vaade og Livs-Fa<
re. Saa at Lindormen ugsaa vorder hannem mcrgtig , men
Overvindes dogpaa det sidste af sin egenFanae, og drcebes
tiiiige udi Bicrget und sine Elleve Unger. Lsven beviser Kom
ning Tidrick Tro og Taknemmelighed forbevlsie Vclgiernin«
ger, forhielper hannem ud afKierget, tager hannem paa sin
Bag, og bcrrer hannem hiezn tii sit Kongelige Huns ogSlvt.
Hvad her kand vcere om l Sandhed , er troligt, at de Gamle
have holden denne Eventyr for cl Taknemmeligheds Eftersiun.

/S«n man endnu dagligen fsrmerkcr, at umålende Bacher
l kunde undertiden meere stionnc paa Velg,erningcr , end for-

nnmstzge Mennester.
XIII.

var Mester Kong Tidrick, hanstulde fra
Bern udride: Der fandt han den Love og lede

Lindorm , saa ynkelig monne de stride. Den Lmdorm
han tog en af.

2. De stride i Dage, de stride i to , den tredie Dag
til qvelde: Det da var den lede Lindorm, den Love l
Grcrssetfelde« Den LinLorm han tog en af.

Z . Det da mabte den Love afNod , del han iaae
Kom
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hlelp mig Herr Kong Twrick, og

stillie mig ved denne Qvide. Dm Wdorm han tG

4 Du fri mig Mester KonqTlderick, alt for den
Sve'rstes Vold: Du fri mig for den forgylte Lovs/
som du forer i dit SNold. Den wdorm han.

< Kom mig til Trost du Komnna god, du ymp
mig for dlt Navn: At jea staar malet i dinSklold»
saa brendende som en Bmnd.

6 Lenge stod ban Konning Tldrick, og tankte
han der paa: Jeg stal hiclpe de.nne arme Love, i
hvorlunde det monne gaa. . <

-7. Det var Mester Kong Ddrlck, og han sit
Svcerd uddroq , han fegtct med den lede
hans Svcrro stoed alt i Blod.

8 Den gode Herre locd sig ikke somme, og han
hug i saa fast : Indtil saa lcenge hans gode Svind,
det mit i Hialtet brast.

9 Den Lindorm tog hannem paa sin Vag, og He
sten'under sin Tunge: Saa lakket han ad Bierget
ind , til sine Elleve smaa Unger.

io. Hesten kaste han for sine Unger, Og Manden
ien Maa: Wderl nu denne lille Brad, jeg vil at
sove gaa. -> , .

ii. Ve Inu denne foye Bytte, Jeg maa at hm
le gange : Naar jeg vaagner af Sevne lgien , da stulle
I Manden fange. « < ,^

i2. Det var Mester Kong Tidrick, ban ledte t
Bierget omkring: Der fam han det gode Svserd,
som mand kalder Adelring.

i?. Han fant der saa fast et Svcrrd, og to forgyl
te Knive: GUd naade din Sicel Kong Sigfred , hex
haver du ladet dit W/

34. IkK
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'4- Jeg har virret med dig i mange Slag, der til
i Herre- Fcrrd: Aldrig jeg nogen Tild viste, at du
var bleven her«

i f. Det var Mester Kong Tidrick, vilde prove on,
Svcrrdet kunde due: Han hug i den haarde
at Bierget stod alt i Lue. Den Lindorm han tog
m af.

16. Det davarden unge Lindorm, saa Bierget
staae i Lue: Hvo gior Bonden Ufred udi sin egen
Stue.

17. Og den giorde sig saa meget vred , dertil saa
meget krus: Hvo gior Bonden Ufred, udi sit eget
Huus.

iB. Melte det de andre smaa, i Wraaen som de
laae: Vekker du vor Moder afSovn, saa ilde vil
det dig Zaae.

T9. Svaret det Mester Kong Tidrick, Han var
i Huen saa gram : Jeg stal vekke din Moder af
Sovn, alt ved saa kaalder en Drom.

20. Din Moder vog Kong Sigfred, en saa Bel
byrdigMand: Detstal jeg paa eder aUe hefne, med
denne min hoyre Haand.

21. Op da vaagnet den gamle Lindorm, han blev
derved saa bange: Hvo gior mig denne Uroe, hvad
er denne for en Klang.

22. DeterjegKonningTidrick, mig lyster med
dig at tale: I gaar bar du mig l Bierget md, alt un
der din krogede Hale.

2Z. Du hug mig lkke Konning Tidrick, her er mit
rode Guld: Det er fast bedre ladt end giott, vi blws
hver anden troe og huld.

24. Jeg troer ikke paa din falffe Fund, du vilt mig
visselig daare: Du haver vaagst sag manZm Heldt,
Het ftmmer dig ikke fieere. 25. Hs^
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2s. Hor du Mester Kong Tidrick, dn hug mig
ikke ihjel" Jeg viser dig din Festemse, hun er i Bier«?
aet stiuld. ..

26. For ovcn ved mit Hovet, der ligger de Nogs
le sma'ae': Forneden ved mine Fodder, dcrkanddutil
hende gaae.

27. For oven vcd dit Hovet, der stal jeg tage paa:
For neden ved dine Fodder, der stal jeg lade af.

28. Forst vog han den lede Lindorm , og saa hen
des Weve Unger: dog kunde han ikke afVierget kom
me, for Wdder og Orme-Tunger.

29. Saa grov han saa dyb en Hule, alt for sin
venster Foed -: At han der ikke ffulde omkomme, i 3Ed
der og Orme-Blod. « , <,

zo. Da bandet forst Konning Tidrick, ban blev
paa Loven saa gram : Forbandet da stal vcere den
Lovs, og faae baade Laster og Skam.

31. Det volte mig den snedige Love, GUd give
hende Meen: Havde han ikke varet malet i min
Skiold, min Hest havde baaret mig hen.

32. Det da horde den Love saa prude, At Kon
gen klager sig saa : du stat selv fast Konning Tiderick/
jeg graver med sterken klaa. Den Lindorm.

3). Loven grov og Konning Tidrick hug, Bierget
stoed alt i glsde: Havde den Love ikke faaet hannem
ud , den havde sig ssrget til dode. Den Lindorm.

34. Der han havde veyet den lede Lindorm , og saa
hendes Elleve Unger: Saa gaaer han af Bierget ud,.
Med Brynie og Skiold hine tunge.

35. Der han nu kom afßierget ud, han ssrget
for sin Hest: Paa hannem torve han vel lide/ Le
havde hver andre frist.

36. Hor. du Mester. Konning Tidmck, du stalt diZ
ikke
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ikke saa gremme: du scrt dig paa min brede Bag , sag
listelig bcrrer jeg dig frem.

z?. Han red over de dybe Dale, og over de gronne
Enge: Saa frit med hannem den gode Love, loddl«
giennem Skoven trenge.

)8. Lsven og Mester Kong Tidrick, de dleve ti!«
sammen baade. Den eene havde frelst den anden as
Kummer og megen Vaade.

39> I hvor Konning Tidrick udi Marken reed, den
Love hos hanncm lob: Naar han atter stille sad, lag<

de den sit Hovet i hans Skiod.
40. Dersore de kalde hannem Lovens Ridder, de!

Navn bcrr han med 2Ere : Alle de Dage dem Live,
vindes , de havde hver anden saa tiere. Den Knd<

orm han tog en af.

Burmand og Olger Danste.
Kcrmper have va?ret holden i gamle Dage saa w

derstyggelige som halve Trolde. Hvilket hcr sees udi
Burmand , som Kong Olgrr Danste her ovcrvlnder , og ftell >

ser Jomfru Gloriant sin gode Ven Kong Karls Festemee, son.
Visen siger. Men med Iselands Konning , som ssnlde v«l<

hendes Fader, holdcrjegfore, at maa forstaaes nogen andeu,
hvo den nu van-et haver. Dette er ikke muelint, og ikke held«

fornsden , at vide eller randsage altina til Prikke , besynderlig
i saadanPoctiste Legeverk, som er Mun mest henrettet til e.<
«rrlig og lidelig Tids-Fordriv.

XIV.

urmand holder i Fielden ud,ban lader sin Skiold
vel stinne : Sender han Bud til Iselands Kona,

DM han haver Dotter hin venne. Olger Dunste han
vant Seyr af Burmand.

2. Hor du Mands Konning gode, du bor hvad
jeg siger dig: Du ffalt give mig din eller

silfte dine Lands med mig. Olger Vanste han vand
Sspr.
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3. Du stalt enten give mig Daatter din, Eller stif
te med mig dmeLande; Mer du stal staffe mig dm

Kcrmpe god, som mig i Striden kand bestande« Ols
ger Dmiste han vandt Scyer af Burmand.

4. Jeg haver mig ikke Daatter uden en, Jomfru
Gloriant de hende kalde : Jeg haver hende Kong Karl

trolovet, Jeg troer hannem vel med alle«
5. Jeg haver hende en Konge borkgiven . Kong

Karl saa er hans Navn : Kand han hende ikke for dig
verie, oa ganger hun dig til Gavn. Olgcr Dansie.

6. Det var Iselands Konning, han ganger i
Buret ind : Det var Jomfru Glormnt hun staar

hannem op igien.
7. Hor du allerkieriste Daatter min, og her er TK

dende afny : Burmand holder i Fielden ud, han mon
ne alt efter dig bie.

8. Burmand er saa Haard en Helled, Og han
farer ikke med Tandt: Han vil endelig have dig?

uden nogen vll hannem be'smnde. Olger Danste.
9. Det var Jomfru Gloriant, hun vilde ikke

ger tie: Her er en Fange i Taarnet inde, jeg tenker
han stal hannem bie. Olger Danste han.

io. Vilt du give mig Me din, du Jomfru fam og
vcen : Da stal jeg staa d»g Olger Danff, og blnde dig
Karl alleene.

11. Det var Jomfru Gloriant, tagerover sig
Kaaben blaa; Saa gaar hun til det Fange-Taarn,

som alle de Kanger laa.
12. Det var Jomfru Gloriant, hun mader over

alle de Fanger: Hsr du goden Olger Danste, og est
du for at gange.

l3> Est du levende Olger Danste, jeg siger dig paa
F min
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min Sand; Her er en Trold degierer mig, og det l
forten Burmand.

14« Ikke vil jeg den fule Gast, jeg sover mig ei
Christen Mand; Kand du hanncm i Kamp overvin

de i saa glad ganger jeg dig til Håande.
15. Her haver jeg ligget i Femten Aar, I Bach

og haarden fange; Vel vorder eder Jomfru GloriG
at I ville til mig gange.

16. Her haver jeg ligaet i Femten Aar,oZ lidet bW
de Hunger og Torst; Saa liden er min Formue, i
siride mod Trolden forst.

17. Hore I goden Olger Danffe, I hielpe mig a
denne Nod; Fsrre jeg tager ved den lede Trold, lanz

heller var jeg dod.
18. Mandener grum og Hesten er gram, det sig«

jeg eder for sand; Jeg haver det horr og spurt forvij?
han bider med Ulve-Tand.

19. Og hverken vilde de andet crde, end Kisd a!
Christen Mand; Me da vilde de andet drikks/ ell

Blod med Vdder bland.
2o Eders Fader gav eder saa fim en Mand, M

ning Karl saa er hans Navn : Kand han eder ikke ft
Trolden verie, saa ganger I mig til Håande.

21. Vel eder Jomfru Gloriant, At I vilde til mi
sange; I give mig Spise og Dukke saa goed, jez

bryder med Burmand en stang,
22. Kunde I flye mig min Hest iglen, der til m«

Brynie og Svcrrd: Jeg giorde det for eders styll,
j eg reed med hannem en ferd.

23. Kong Karl han er min Staldbroder tro, ha«
stal det visselig sporre: Fsrre da ffal jeg lade mit Liv

srre Burmand stal eder henfsre.
24. leg vilstaffe diZKaajlMMd,denbestedi!

lyft
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Mer at Ede: Saagwerjeg dig din Hest igien, som
dig lyster helst at ride.

25. Jeg vil give dig Svcrrd saa sterk, som dia ly
sterat binde ved Slde: Der til fanger du Glafvind
saa fast, somdumaattevelpaa lide. Olger Danffe
han vant Seyr.

26. Hun tog Olger af det Taam, de lode hannem
Klcrderffcere: De satte hannem sverst til Bord, de
lode der Maden indbcrre. Olger Danffe.

27. Burmand kom der ndendis i Gaard, han ag
tet den Jomfru bortfors ; Olger Danffe han mod
hannem reed , han fik hannem andet giore.

28. De fegte i Dage, de fegteds i to, dm tredie
Dag til qvelde ; Saa satte de dem paa en Steettf
der vilde de Kamper hvile«

29. Det var goden Burmand Kamp , han taler
til Olger Danffe; Vilt du tro paa min Gud, da ta
ger jeg dig til Fange.

go. Det da svaret han Olger Danffe, han gad
det ikke lidt; Naar du kommer til Helvede hen, sigtz
at Olger sendte dig did.

)1. Tilsammen rede de Heilede paa ny ? de vare js
begge saa sterke; Sonder da gik deris gode Hielm, og
Glafvindet floy langt i Mark- Olger Danffe.

1 2. De stridde saa lengene stridde saa hart, de va<e
re baade trcrtte og msde ; Slagen blev han
mand Kamp , han sale der dsd til Jord, Olger
Danffe han vant Seyr.

)Z. Olger reed til den sssnne Jomfru / I tags nu
eders Festemand : Jeg haver drcrdt med mit gode
Svcrrd , den fule forgiftige Aand, Olger Danste
han vandt Seur af Vurmand.

F 2 Ber-
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Bermems og Ormunqer Svend°
t?>enne Digt er fast af lige Eventyr giort, som Burmans

Vise. Bermeriis beyZer til Danner Konnings Oaatttt,
men Orm unger Svend falder imellem, og laanersinSG
Faders Sva/rdßirting: Med hvilket han siaierhannemi
hiel udi Kamp. Siden kommer han i ferd med Bermerchz
Soster-Ssn Tord af Valland, hvilken som spotteligen bl
rommer sig deraf, at han haver staget hans Fader Konf
Sigfred af Irland ihiel. Dette fortryder Orm unger Svend,
og derfore giver sig i Kamp med hannem , og dråber hannen
med alle sine Svenne. Hvo denne Kong Sigfred haver w
ref, der om vecd man ingen egcntllg Besteden. Men udi Ir
land haver varet Konger som man haver kaldet Gorm , Ori,
oqGormuud, som endeel ere komne af Danmark. HM«!
Giraldus Cambrensis og andre Historie-Skrivere give Mie»,
dl, og ydmneere paa en anden Tiid stal forklaris.

XV.

var hoyen Bermeriis , han voxte over all<
Mure: Han var galen og aldrig vils, InM

Mand kunde hannem styre« Men Skoven stande!
all udi Blomster.

2. Han var galen og aldrig vils, og mgen Manl
kunde hannem made z Men han havde lenge i Dali»
mark blevet, da havde det varet stor Skade. M
Skoven stander all udi Blomster.

g. Det. var lMe Bermeriis, han binder jij
Svcrrd ved Side: Saa rider han til Kongcni
Gaard , som Kamper monne siaa og stride. Me«
Skoven stander all udi Blomster.

4. Det var hoye Bermeriis, han gaar for KW
gen at stande: Du ffalt give mig .Daatter din, og
Brefpaa halve dine Lande. Men Skoven.

5. Hel sidde I Danner Kommis, alt over eders
brede Bord: I ffal mig eders Damm give, og ffift
med mig eders Jord.

6.EnM



Fsrste Part. 85

6. Enten stulle I mig eders Daatter give, og dee
le med mig eders Land : Eller I stulle fly mig af eders
Kcrmper, som mig i Kmdtzen tor bestande. Men Sko
ven stander all udi Blomster.

7. Ikke fanger du Daatter min,ikke Bref paa hel
ten mitLand: Bel ffalt du faa den Kampe goed med
dig tor segle for Haand.

8. Det var Danner Konning han svober sit Hosi
vetiSkind: Saagaarhan i Hoyeloft, for alle sine
Kcemperind.

9. Det var Danster Konning, Han ganger ad
Borgstusn frem ; Hvilken af eder I Danste Hof
mcrnd, vil vinde denne Jomfru saa ven.

10. Her sidde I alle mine Kcrmpertro / saa mam
Ze som jeg giver Brod: Hvo vil mig paa Permer
hefne, ogtaaleforrmgdenNod.

11. Hannem vil jeg give Me Daatter min, og
han stal bcere den Priis : Hvo som tM vove Dn
haarde Gang, udi Kredtzen med Bermeriis^

12. Alle da sadde de Kamper stille , og ingen torde
svare etOrd : Foruden Orm hin unger Svend, han
sad allernederst til Bord.

13. Foruden Orm hm unger Svend , han sprang
over breden Bord : Det vil jeg for sanden sige , han
talcde et Manddoms Ord. ',..,'"

14. Vil I mig eders Daatter give, og ffM med
mig helvten eders Land: Da vil jeg den KaMpe vir
re, I kredtzen den Helled bestande. ' ' / '"''

15. Bel vil jeg eders Daatter vinde, og eene for
hverve den Priis; Jeg tor vovede« haarde WZ, i
Kredtzen med Bermmis.

16. Det var hoye Bermeriis , han sig over Axel
saae: Hveden er os disse Myffeling , disse bsse Ord
lomme sra. F Z 37'IeZ
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1 7. Lea er ingen Myssilmg, dog 0u monne mig saa
kalde: Min Fader hew Kona Slgfted/ han boer i
BlerZet med alle. Men Skoven stander all udi
Blomster.

1 8. Er Kong S'gfred din Fader , du est hannem
ikke ulig : Du est vel snarlig voxen, ikke meere end M
Femten Aars Tid.

1 9. Det var sildig om den Wen, der Solen gan<
ser at hvile: Da lyster hannem Orm unger Svend
alt til sin Fader at ride.

20. Det var silde at Aftens Tid , de Svenns rid«
deris Heste til Bekke : Da lyster hannem Orm hin m
ge Svend, sin Fader as Sovn at vekke.

21. DetvarOrm hin unger Svend, han klappe!
paa Bierget saa haart : Det var meget stor Uaoer,
M BiekM salt Ae med en fart.

22. DetvaVOrmhin unger Svend, han stod«
MBierget mit Liste; Der relnet baade Muure oz
Malmersteene, det nederst i Bierget wste.
.' HZ. Det melte Orm unger Svends Fader,! Bm
Zet/om han laa: Ma jeg ikke med Freden vme.
MdenmsrkeVraa.

24. Hvo da vekker mig saa Aarle, og gisrer mig
facidan Meen: Kand jeg ikke med Freden virre, alt
under disse haarde Steen.

H5. at bryde, og Kvo gisl
MWne Mode: Det viljeg for Sanden sige, han
Mforßlrtingdee.

2§.HZ er Orm unger Svend, kiere Fader din
yngste Gsn : Jeg kommer til dig udi min Nod, saa
gierne ny vider mig Bon.

27, Est nu Orm unger Svend, en Kcempe rast oZ
snild : I Fiord Zav jeg htz Guld og Solv, saa meget
duhavevilde. 28.1
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28- I Fwrdgavdu migGuldogSolv, jeg agter
det ikke ved Vendings verd: I Aar vil jeg have Bir

ting, det er saa got et Svsrd«. Men Skoven stander
all udi Blomster.

29. Og du fanger ikke afßirting, at vinde saa ven
en Moe: Forend du haver varet paa Irland, og
hefnd din Faders Dod.

ZO. Du styd mig Bimng op, bed mig hannem
fuld vel nyde: Eller jeg stal Bierget over dig, i Fem

Tusind Swkker bryde.
31. Da rek hid neder dinhoyre Haand, tagßtts

Mg ved min Side: Men bryder du Bierget over
mig , du fanger baade Angest og Qvide.

92. Saa stiod han hannem Birting op, at Od
den til Jorden stod: Nyder du ikke god Lykke min
kiereSsn, jeg bier det aldrig bod.

93. Han rakte hannem Birting af Bierget ud,
han dsd hannem Hialtet imod: Bliv du holdig og

Haaudesterk/ at Kcemper falde for din Fod.
34. Det var Orm hin unge Svend, tog Birting

paa sin Bag: Saa lister han at Kongens Gaard,
udi saa fuld god Mag.

3?. Det var hsyen Bernmiis , han blev der ved
saa harm : Det ssmmer ikke nogen K<rmpe fat fegtis

med et Barn.
36. EnddoZ jeg er noget liden, dog er jeg alligevel

fast: Det ffeer saa tic en liden Tue, den velter saa
stort et Las.

37. De fegtedes i Dage, de fegtedis i lo,og saa dm
tredie Dag til ende: det melte hoyen Bermems moW
ne Krigen aldrig saa Ende.

38. Det var Orm ungerSvend, og han sitSverd
uddrog : Det vm hbpen Bermems, han afi Kncrene

hua. F 4 Z9'SM
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89. Saa hoyt raadte hoyen Bermems, og hmi
tog til at gjelde: Nu var der aldua nogen Kamps
Sad, hin anden saa nederligat felde. Men Sko
ven stander al! udi Blomster.

40. Jeg var lav og du var l)3y, vi vare bcwdsKKM
per sterke. Jeg hug dIZ afudi Kn<rbeen,jeg kunde ckke
langer rckke<
. Det var Orm unger Svend, taaer Birtmg
paasmßag: SaaZaar han til Strande, udi sin
fuld god Mag.

42. Der var Orm unger Svend, han ganger
paa hviden Sand: Det var Tord af Valland/ han
kom der siylendis fo? Land.

43- Det melte Tord af Valland, stoed sremmerst
i den Stavn : Hvo er os denne lille Mand, som gM
saa vide afSavn.

44- Jeg er Orm hin unger Svend, eu Kampe
bold oy fim: Jeg vog hoyen Bcrmeriis, hall m
kiere Morbroder din.

45. Vog du doyen Mol«
broder min : Da vog jeg Irlands Kouning , Han vai
kiere Fader din.

46. Det var Tord afValland, Han spratte op
Mold med Svcrrd: Du fanger aldrig for din Fa
ders Dod, enten Pending clier Pendings Vcrd.

47° Det var Orm unger Svend , tog
isin Haand: Da stal jeg have for min Faders Dsd,
en saa Velbyrdige Mand. Men Skoven.

48. Det var Orm unger Svend, og han jlt
Sverd uddrog, hg det var Tord af Valland, han
Hofvedet afhug.

49. Forst vog han Tord afValland, og saa hans
mange Uvenne: Saagaar han til Kongens Gaard,
alt til den Jomfru saa van. 50. Det
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"50. Det var Orm unqsr Svend, han tog den
Edeling i Arm: Nu ere Imm ffwnmlomsru,M
lidde for eder den Harm. Men Skoven stander all
udi Blomster. , '

51. Det springer nu saa vide, siia vldeomHm
mer Oe: At Orm haver sit Bryllup Ziort, og heftet
sin Faders Dsd. Men Skoven stander all udi
Blomster.

Svend Vonved.
Vise simMs ikke afcn som af«nden, og gwrcs siser

Forstiel baade paa Navn og denne Gvend Vonveds Be«
drift. Nogle kalder hannem Svend Urmand eller Normand,
og hans Moder Frue Ermclin. Nogle kalde hende Frue Ade
lin, og forlelle denne hendis Sons Ferd og Bednft anderledis.
Men Summen og Meeninqen her paa er korteligen denne , at
hans Moder Adelin,rsster og afferdiger hannem med en under«
lig Signelse,at han stal drage ud at HM sin Faders Dsd. Og
han brager ud i fremmede Egn, og kommer der forst l ferd med
Herr Thule Vang, og sine Tolv Ssnner, hvilke han overvin
der og drceber. Dernest kommer Diure Karl aflagt mod han«
nem,og der de kunde ikke anderledis soreenis omßyttet,da siaae
de hver anden en Kamp til , udi hvilken Herr Dyre Karl bliver
paa det sidste stagen. Saaledcs hefner han sin Faders Kong El
mers Dsd paa hayncm , og rider saa frem bedre udi Landl t og
kommer forst i ftw med Tre Hyrder, den eene efter den anden.
Den forste som Mgen vis Besteden giver frasig, den drceber
han. Den giver, han en Guldring , fordi han viser ham
til Tyge Nold og hans Tolv Sonner, hvilke maatte alk holde
for hannem og nnste deris Liv. Den trcdie Hyrde giver han
nogle vise og subtilige SporsmaaZ fore, til hvilke han svarer
og viser hc.nnrm Vcyen til Ssnderbolg. Dentte Hyrde begaver
han med et Guld Armbaand , og drager saa til SMdcrdNg,
drceber der Herr Randulf med sine Mmper, Paa det allerWe
kommer han i ferd «led en Kcrmpe, ssm, viser hannem hvor Mi>
drich Bcrlandssn er. Denne begaver hau ogsaa med en Gulds
ring og drcMr saa til Vwrich, og bliver kiend afhannem for sin
Ssster Son. Der han en kort Tud haver dveld her, forlenM

F 5 h^
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hannem til sin Moder, og drager saa hiem oa betaler hende af,
Med sine Troldqv inder, ogftster sig Kong Sigfreds Daatter.

XVI.
Vonved sidder i Bure, han staaer Guld,

Harpen prude: Han staar Guld-Harpen lw
der Skind, hans Moder kom der gangendis ind.

Seedig ud Svend Bonved.
2. Ind kom hans Moder Adelin, hunmaattevel

vcrre en Dronning siitt: Du stalt dig Svend Vom
ved udride , med rige Kamper at stride. Ses dig

Svend.
g. Og du stalt hefne din Faders Bane , en anden

maa din Harpe laane: Den stund du rider afLandet
hen, det er mit Raad min kiere Ssn.

4. Skal jeg fare afLandet hen, ret aldrig,kommer
jeg her igien: Jeg paffer ikke paa Harpe-Leeg, Og da

Ziordes han i Kinder bleg. Ses dig ud Svend
Bonved« '

5- Da stal jeg dig galdre i Dag , aldrig ssal dig no/
ZenMandffade: Seyr udi din hsye Hest, Seyr i

dig selv allermeest.
6. Seyerudi dinHaand, Seyer i din Foed, og

Seyer udi alle dine Lademod : Signe PZGud Sanc
seßrotten Dyre, han stal dig baade pogte og styre.

7. Stiller eder nu kiere Adelin, I ere allerkiereste
Moder min : I tsr ikke brygge, I tor ikke blande , jeg

agter ret aldrig igien til Lande. Seed dig ud.
Z. I ynffe mig ingen Useyr at faa, I vide ikke hure

mln Revse kand gaa : I hvor jeg rider i Mark eller
Hche, jegagtersaalidet omQvmdeVrede.

9. Naar Steen tager til Landet at fiyde, Og Raft
m begynde at vorde hvide: Da maa I vente Svend
Wonved hiem, alle mine Dage kommer jeg ikke igien.

lo.»
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iv. Alle mine Dage kommer jeg ikke igien, uden jeg
hefner Faders Bane mm: Herre og Svend jeg staar

idiel, saa fanger jeg for m,n Fader stlel. See dig ud
Svend Vonved.

ii. Frue Adelin blev i Sind saa vredHg bsr mm
Son, du est ckkered: Jeg stal dig end bedre devare,

Saa vissellgcn stalt ou llde fare.
12. Her haver du det haarde Svcrrd, der lid ikkun

paa i Herre Ferd; I hvor du rlder ad Veyen stam,
Du faa baade Laster og Skam. See dig ud.

13» Svend Vonved bant sit Svcrrd ved Side,
hannem lyster med Kcrmper at stride; Saasaare un

derlig var hans Forde, ingen Mand hannem mode
torde.

14. Hans Hielm var blinkend, Hans Spore var
klinkend, Hans Hest den var springend, selv var den

Herre saa svingend.
is. Han reed i Dage, han reed i tre, ingen By

saa kunde han see : Eva sagde den unge Mand , er her
ingen By i dette Land.

16. Han rider sig a f Venen frem, der msder han
nem Her Thule Vang: Her Thule med sine Sons
ner Tolv, de vare alle Riddere bolde. See dig ud.

17. Hor du det min yngste Ssn , Hcmnstet ffifte
med mig saa gierne: Pautzeret stifte vi mellem os,
forend vi mcd denne Kcrmpe staaes.

18. Svend Vonved rykte stt Svcrrd fra Side, da
lystet hannem med Kcrmper at stride; Forst da vog
han Hen Thule selv, og siden alle hans Smmer

Tolv.
i9> Svend Bonved binder sig Svcrrd ved Side,

bannem lyster frem, bedre m ride: Han reed sig frem
under Lide, der sga han Dyre Karl bide.

20. Bajs
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20. Bassen havde ban

mnvari Armen lagt: Hver den Finger ban havde
paa Håande, der spiller paa baade Harer og Hinde
See dig ud Svend Bonved.

21« Hm du dyre Karl deele med mig, eller jeg med
Magt ml tage fra dig: Hvad helder vtlt du Diurem
Dfte, eller med mig om Livet fegre.

22. Langt heller ml jeg stais med dig, end du stalt
faa mit Bytte fra mig: Ret aldrig blev jeg budet det
Bud, siden jeg Etzmer Konning vog.

23. Bog du EtzmerKonning, da vogst du Fader
min; Jeg tager for hannem ingen anden Bod, du
bsder for hannem med dit eget Blod.

24. De ffreve Kredsen udi sorten Jord, de Heilede
vare begge saa haarde : Det viljeg for sanden sige,De
vilde hin anden ey vige.

2 s. De ftgtedes i Dage, de fegtedes i to> den tredie
Ziorde ds og ligesaa: Men fsrend fierde Dag kom til
qvelde, da monne ban Diure Karl fclde. S« dig ud.

26. Svend Vonved bmder sit Sverd ved Side,
hannem lyster da videre as rw? : Han reed frem for
de store Hsye, han saas hvor Hyrden Fcret monne
drive.

27. Og hsr du Himde stge du er det Fc?
du driver for dig: Hvad er trindere end et Hiul, og
hvor da driMs den feiriste Juul.

28. Hvor da staar der Fiss i Flode, hvor sr Folgsl '
wde: Hvor da blander man den bcsts Bizn, hvor
da drikker Vidrich med Kcrmper sine.

29. Alt sad Hiurden han tagde faa stil, han kun
de flet. intet svare der til: Han stog til hannem med
Tange , der stap ud Lever og Lunge.

ZO. Saa kom han til den anden Hob, der jad en
Hiuroe
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HiurdevedenGrav; Hor du goden Himde du siger
mig , hvis er det Fa du driver for dlg. See dig ud
Svend Vonved.

)i. HGt da ligger baade Borgs og Feste, og der
pleyerKcrmpcr altiid at glcste: han tog enGuldrinZ
afsin Barm, han satte den paa den Hiurdls Arm.

92. Her boer en Mand heder Tyge Nold , og han
haver Ssnner de ere Tolv : Han forer en Bwrn udi
sin Stiold, selv er han verre eno en Trold,

)3. Hor du kiereste Hiurde god> du lsd hen til hgns
nem mit Bud : Du bed hannem Tyge Nold iaa graa/
at han vil hid til os gaa. See dig ud Svend.

34. Der de saae den Kampe komme frem, da
stifte de deres Bytte blant dem : Nogle vilde have
hans gode Svmd, og nogle hans Harnist og Hest
saa bert.

35. Den gamle troede sig aNerbcst, selv vilde han
have sin gode Hest : Sm Bwme og Glavind vilde
han ikke miste , fm vilde hall Kampen med dem friste.
See dig ud Svend Bonved.

Z6. Havde du end tolv til de tolv, og stoed imellem
dem alle ftlv. Fsrre ffulde dn vrie Band af Smal,

37. Saa tog Svend Vonved sin Hest med Spos
re, han sprang baade ovel Porte og Mure : Og saa
vog han Hen Tyge Nold, dem! hans unge Ssnner
Tolv.

38. Saa kaste han sinHesi omkring,SvendVon
ved den unge Edeling: Og han rccd frem ad BierZ
vg Dale, ingen Mand kunde han komme til tals.

99. Saa kom han til den tredie Flok, der fad m
Hyrde med gule Lok: Hsr du goden Hyrde med d! ns
Faar, dugiver mig vist Ansvar.

40. Hvad
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4Q- HvadertrmdcrendetHlul, og hvor da drik
kis den beste Juul: Hvor gaar Solen hen tll Sede,
og hvor hviler dsde Mands Fodder. See dig O
Svend Vonved.

41. Hvem opfylder da alle Dale, og hvad klaver
best i Konge Sale : Hvo raaber hovere end en Tra
ne og hvad er hvidere end en Svane, See dig uo.

42. Hvo bcrrer Skegget paasinßaq,oahoo ba
rer Ncrsen under sin Hag: Hvad er sorter end en
Slaa, og hvad er raster end en Raa.

43» Hvor da er Broen breojst, og hvem er Men
nisten ledist: Og hvor da findes den hsyesteVey, og
hveden kommer den koldiste Drik.

44- Solen er trinder end et Hiul, i Himmelen hol
dis den famiste Juul: For Vesten gaar Solen til
Sede, for Osten hvilis den dsde Mands Fodder.

45. Sneen fylder alle Dale, oa Manden klcrder
feirist i Sale : Torden raaber bsyere end en Trane/
VK Englene ere hvidere end en Svane.

46. Viben barer Skicrggit udi sin Nak, Trolden
han haver Ncrsen under sin Hag: Synden ere ion
tere end et Slaa, og Sindet er raster end en Raa.
See dig ud Svend Vonved.

47- Isen gwr Broen bredist, og Padden er Men
nisten ledigst: Til Paradiis gaar den hoyeste Vey,
for neden driver den kaaldiste Drik.

48. Nu haver du Raad med vise Svar, alt det
som jeg gav fore: Ognutroerjegdigallerbest, du vilt
vise mig Kcrmperne fieest.

49» Jeg viser dig til SHNderborq , der drikker de
Kæmper Miod uden Sorg: Dcr ftnder du Rlddek
yg Kcrmper fleere, som sig tor fuld vene.

So. Hm; togen Guldring af smHaand, ban
veyet
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vevet vel femten Bismer-Pund : Den gav ban den
gamle Hiorde,at han hannem Kamper vise torde. See
dia ud Svend Vonved.

"51. Svend BonvcD kom der ridende i
staar han Randulf soodt i Maard : Hor du dig den
Horen Son, hvad vil du giore ber i mit Land,

52. Jeg vi! med mm eeneHaand rykke frodig all
dine Land : Jeg vil med min eencste Taa, staa dig alle
dine Borge fta. See dig ud Svend.

5). Du stal ikke med din Haand, tage mig et min
ecnlste Land : Langt mindre ffalt du med din Taa,
ge mig min ringeste Borge fra. See dig ud.

54. Dn stalt ikke med nogen dine Finger, staa mig
et mine Ledemod sonder : Jeg er dig alt for voren og
sierk, der stalt du strax vel afmig merke.

55. Svend Vonved drog sig Sva'rd fra Side,
det var hans Lyst med Randulf at stride : Forst da
vog han Randulf selv, og siden Strandulf det fulde
Pel. See dig ud Svend Vonved.

56. Saa vog han storen Ege Under, saa vog han
Ege Karl hans Broder: Saa vog han meden der
vand og rand, han vog der Fienden selv paa stand.

57. Svend Vonved stak da Sverd i Skede, han
agtet endda videre at ride. Han fant paa den vilden
de Mark , en Kcrmp var jo saa sterk.

58. Giig mig erdle Ridder god, hvor da staar der
Mi Flod: Hvor da skienkis den beste Vin, Og hvor
da drikker Vidrich med Kamper sine.

59. For Osten staar de Mei Flod, For Norden
drikkes den Vin jaa god ; I Halland finder du Vi
drich hiemme, med sine Kcrmper og mange Svenne.

60. Svend Vonved tog Guldringe af sin
Barm, hgn sqtts dem paa den Kampes Arm; Du

sis
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sig du Varst den sidste der Guld af Svend
Vonved vant. See dig ud Svend Vonved.

61. Svend Vonved reed for hoyen Tmde, lm
bad de Bcrgtere lade sig ind; Ingen af dem ud nl
hannem ginge, saa monne han over Muren sprin«
ge. See dig ud.

62. Saa bant ban sin Hest ved Tove, oa gik der
ind i Borgestue; Han salte sig selv sverst til
og talede ikte et eeneste Ord<

6Z. Han drak, han aad og fik sig Mad, ikkespur«
de han Kongen ad; Aldrig var jeg udi den Ferd, sons
saa mange forbandede Tunger var.

64. KongVidrich taler til Kamper fem, binde I
mig denne galne Svend; Bmde I mig ikke denne
fremmede Giest, I tiene mig ikke bcsi.

Ss.Tag du fem oZ tag du tyve der til, du kom og
selv udi dette Spil; En HoremSon da blev du dig,
uden saa er du binder mig.

66. EsmerKonning min kicrre Fader, Og stolten
Adelin min Moder; De mig det jo saa hart forbode,
jeg ffulde mit Guld paa Skalke fowde.

67. Bar da Elmer K onning dm Fader, og Frue
Adelin dm kime Moder; Svend Bonved est du
Kcempe stsn, der til min kiere Svster-Ssn.

68. Svend Vonved vilt du hos mig vcrre, dig stal
times baade Hcrder og ZEre, Hvor du vilt i Landet
fare, mine Rlddere stulle paa dig vare.

69. Mit Guld stal vcere for dig ufpard, nåar du
vilt gisre din HiemfEtd; Men dette lystet hannem ey
at hore, hiem til sin Moder vllde han fare.

70. Svend Vonved reed ad Beyen frem, han var
i Huen saa meget gram; Han kom der ridendes i
Gamde, der stode Tolv Troldqvinder fore.

7l.De
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"71. De stode for hannem med Rok og Teen,3e
sioge bam over hans hvide Svend Von
ved kaste sin Hest omkring, Tolv Troldqvinoer siog
han i en Ring. See dig ud Svend Vonved.

72. Han stog de Troldqvinder som de stod, de fings
af hannem saa liden Bod, Hans Moder nsd den
samme Lykke, han hug hende isem tusinde StyM°
See dig ud Svend.

7). "Saa gik han i hoye Lost ind , han aad oa drak
den klare Viin ; Saa siog han Guld Harpe saa lenge,
at sonder ginge alle de Strenge.

74. Saa red han sig op paaLand, faste sig saa
stion en Lilie Vand; Hendes Fader hed Kong Sig
fred, hannem vog den Lind-Orm saa leed. See dig ud
Svend Vonved.

Sivard Snaren Svend.
<fdi denne Vise gives tilkiende, hvad Sivard Snaren
14 G vcnds Endeligt haver vcrret. At hans Moder haver
afferdiget hannem med sin Hest Graamand , hvilken render
saalenge med hannem over Bicrge og Dale, indtil saa lenge
han kommer paa Danner Kongens , sin Morbroders Huus
og Slot , og svet der Hofverk mrd hver andre , indtil paa det
sidste at de begge omkommer elendelige«/ ;c.

XVII.

/VHvard han stog sin Stif-Fader ihiel alt for sin
Moders beste; Og nu lyster Sivard til Hosve

at ride , og lykken saa vil han friste. Saa listelig rew
der han Graamand under Sivard.

2. Det var Sivard Snaren Svend, gaarforsin
Moderat staa; Hvad helder stal jeg fra eder ride,
eller stal jeg til Hofve gaa.

3. Ikke da stalt du framiggaa, om Hesten dig
G dme



y 3 Danste Kicrmpe-Viser.
bcrrekand; Jeg stal give dig Hesten god/ som Hof
drenge kalde Graamand.

4. De ledde Graamand afStaldenud, Forgyldt
saa var hans Grime; Hans Oynevareliuse som kla
ren Stjerne, og Ild sprang afhans Mile.

5. De ledde frem den karste Hest, han binder op
Hielm hin berte; Saa binder Sivard Svcrrd ved
Side, det tvingde hans Moders Hierte.

6. Sivard kaste affine Handste smaa, hans Hcrw
der vare Mure hvide ; Og selv giordede han sin gode
Hest, paa Svenden torde han ikke lide.

7. Det var Sivard kicrre Moder var klcrd i Kior
tel rod ; Sivard du est min stmste Sorg , at Hesten
stal blive din Dod.

8. Og hun fulde hannem saa langt afLeed , hends
var i Hiertet saa vee ; Du vogte dig vel for Graamand
din Hest, han kano saa mange Sned.

9. Horldetmin kicrre Moder, ogltor ikke saa
qvide; MenlhavefodsaagodenSon, fta vel sin
Hest kand ride.

10. Graamand han tog ad Porten ud saa vel odel
Bekke som Bro; Saa twst var Svenden i Sadelen
sad, hans Swfle stode fulde afßlod.

11. Hesten han render af Heden ud, fremfors
de brede Tinge ; Det undrede Folket paa Tinge stode,
den Hest han kunde saa springe.

12. Udi femten Natter og femten Dage, rende
han over Bierg og Dale; Han kom for saa hoyt et
Huus, Portene vare i Laas med alle»

i). Dan Konning stander i hoven Vern, og seer
han ud saa vide : Hisset seer jeg en Danffer Hofmand/
sin Hest kand han vel ride. Sag lpstligj da render
han Graamand under Sivaw.

14. Dei
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Det er enten en drukken Hofmand , som kand
sin Hest vel ride; Eller det er Sivard min Soster-

Son, og han haver verret i Stride. Saa listelig da
render Graamand under Sivard.

15. Graamand han tog Mile for Tand, og han
sprang over de Tinde : Der frygtet baade Fruer oZ

lomfuer fore , saa mange som der var inde.
16. Der dlegnet Fruer og ssionne Jomfruer, un

der deres Skarlagen (^kind : Dan Kongen han gaar
saa gladelig imod kiere Soster-Sonsin.

17. Og det var Danner Konnlng , og saa tog han
paa : I tale rmg til Skytter gode , de lade min Port

opstaa. Saa listelig da render han.
18- Det var Sivard Snaren Svend han ind ad

Kongens Port reed : Vel tredive vare de Fadeburds
Qvinder, der daanede for Hesten i Kncr. Saa liste
lig da render han Graamand under.

19. Kongen taler til alle sine Mcrnd, jeg beder I
gwre Sward got: Det vil jeg for sanden sige, han

taaler jo ingen Spot. Saa listelig da render.
20. Det var Sward Snaren Svend, han lod

sin Hest der springe : Vel femten Alne over honeste
Muur, saa fik deres Liv en Ende. Saa sbrgelig

render han Gmamand under Sward.
21. Sivard drev fra Sadeldue, ogGraamands

Ryg i to , Alle da grcede de i Kongens Gaard , ret in
gen var der som 10. Saa sorgelig da render han

Graamand under Sivard.

Munm.rmg
liden Mimmerinq Tandt blev rstt tilforn udi den sietts-

Vlse. Enddog han haver virret lidm , saa haver han
bog holdet sig bl de beste, og indlagt Seyer med de Vildeste«

Her kWmer hcm i ssrd med en Kicrmpesom spotter hannem
G 2 fordi
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fordi h n var ikke saa voxen i Kroppen. Men han l<rrer den,
neKitrmpe, at Styrke oy Manddom er ikke bunden ndi Okm,
detogKisdet, men bcstaar meget mcere udi mandeliqe Hiw

ter, Mod og Behendiqhed. Han kommer paa det sidste i
Kamp med Vidrich Verlandssn , hvilke sverqe sig i Staldbw

derstaf, doq det varer »kke lenqe, som det plcver almiudeliqen
at gaa til mcd store Herrer, hvilke forZErglsrighldsstyld illt

gierne ville vige hverandre, :c.
XVIII.

var den mindste Mand, som foddel
var i Konning Karls Land. Mine stlonue

ste Jomfruer.
2. Den mindste Mand som fodder var , i Kong

Karls Land : Forend han blev til Verden baaren,
da var dans Klcrder til hannem staaren. Mine.

9. Til Verden baaren, da var hansKlcrder til
hannen, staaren : Forend han nam at gange , da bm

han Brynie hin tunge. Mine stionneste Jomfruer.
4. Forend han nam at gange , da bar han Brynie

hin tunge: Forend han nam at rids/ da bant hm
Svard ved Side.

5. Nam at ride, da bant han Sverd ved Side:
Det forste han kunde dirre sit Svend, da var han en
Klcempe verrd. Mine stionneste.

6. Berre sit Svcrrd, da var han en Kicrmpe vard:
saa gik han til Strande, som Kiobmand laae fore

Lande.
7. Til Strande, som Kiobmand laa fore Lande:

Han saa sig under Lide, hvor en Ridder monne rlde.
Mme stionneste Jomfruer.

8- Under Lide, han saae hvor en Ridder monne
tide: Han kom ndendes saa hastig frem, hans Hest
var som en Love gram. Mine stionneste.

9, Hastlg ftem, hans Hest var som en Love gram l
Hol
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Hor du Ridder faur og fim, behovcrdlg »tke en llden
Skiold Dreng. Mine stioneste Jomfruer.

io. Faur og fim, behover dig ikke en liden Skiold
Dreng: Mig siunes du est baode liden og ung: Du
kandst ikke bcrre min Bryniesaa tung.

11 . Liden og ung , du kandst ikke b<rre min Brynib
ftatung: Mimmering vredes veddet Ord, hanstog
den Ridder fra Hest til Jord. Mine stionneste.

12. Ved det Ord han stog den Rdder fra Hest til
Jord : Endgiorde han hannem meere Meen, han stog

hans Hofoet imod en Stem.
i). Meere Meen, han stog hanS Hosvet mod en

Steen : Saa satte han sig op at ride, med andre
Klcrmper vilde han stride.

14. Op at ride, med andre Kicrmper vilde HM
stride: Der han kom i gronnen Lund, der moder han?

nem Vidrich Verlandssn.
15. I gronnen Lund, der modtt hannem Vidrich

Verlandson: Vel modt her du Ridder god, vilt du
fegte for en stisn Jomfru.

16. Ridder god, vilt du fegte for en ffion Jomfru :
Det svaret Bldrich Verlandson, jeg moder dig om
jeg er Mand. Mine stionneste.

17. Vldrich Verlandson, jeg moder dig om jeg er
Mand: De fegtede i Dage de fegtede i to, ingen af
hver anden kunde Seyer faa. Mine ffisnneste.

18. De fegtede i to, ingen af hver anden kunde
Seyer faa : Saa sore de sig i Staldbrodre Lag,og det
stulde vars til Dommedag. Mine stionneste.

13. I Staldbrodre Lag, og det stulde vare ti!
Dommedag : Hvor stulde det vare den Tud saa lang,
del kunde ikke vare til Aften kom. Mine stionnsK
Jomfruer.

G 3 Bw
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Berner Rus og Orm unger Svend.
haver vi atter en anden Vise om Berner Riis og Om

unger Svend, noget anderledes end den vi havde kort til«
forn. Meeningen er fasteens udi begge, men Navn ogOw

Elende ulige. Jeg holder fore at det som man siger alminde«
ligen, Berner Riis stal vwre Berner Riisc, at han haver
Virret en Berner Lands KiVMpe. Thi Riisc bcmcrker dog el<

lers Kicrmpe paa vort Danste Sprog Dersore fslger jeg den«
ne Meening, og lader hver sin egen uformeent. Dct gielder

dog ikke saahsyt at gisre her saa vid Vey af, entenved Navn
eller Omstends Forandring.

XIX.

hoyenßerner Riis, han var saa stor ew
Uhyre: Han var grum og der nl leed, ingen

Mand kunde hannem styre. Men Skoven staar all
udißlomster.

2. Det var hsycn Berner Riis , han lader de
Breve ffrive: Og sender han dennem Danner Kow

z,jng , og lader hannem saa lilbiude. Men.
g. Jeg siger dig Danner Konning, alt om jeg er

«m Mand : Du stal give mig Daatter din , om du vilt
eyeditLand. Men.

4. Det da meldte Danner Konning, svarede han ,
saa der til : Jeg giver hannem aldrig min Daatter, det

gaa mig hvor Gud det have vil. Men.
5. Det var Danner Konning, han sad over

den Bord: Han klaged sin Baande saa haardelige,
alt for sine Kissmper gode. Men.

6. Er her nogen af mine Mand, Mig vil over
Berner hefne : Dagiver jeg hannem Datter min, der

til halv mine Lanye.
7. Alle da fade de Kongens Mamd, de talede ikke

et Ord :Foruden Orm unger Svend, han fulde vel
svare torde: Men Skoven staar udi.

8. Ml
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8. Vil I gwe mlg den Jomfru fim, og der til
Rige og Land: Da vil jeg voge mtt unqe Liv, altfor
den Lllie Vand. Men Skoven staar all udi Blomster.

9. Det var hoyen Berner Riis, ban sig over Axel
saae : Hvo er os denne Mysseling,denne Kamp vil lage
paa. .

10. Jeg er ingen Msselmg,enddog du monne
mig saa kalde: Kong Sigfred hede min Fader, dm

lede Lindorm hannem felde.
ir. Var Kong Sigfred din Fader, hvorfindee

man Kicrmper stig: Alt est du bradellgvoxen, duseeV
hanuem ikke u-lig«

12. Det var sildig om den Astcn, der Natten den
dref paa : Da lystet Orm unger Svend, uo nl Bier

get mgaa. Men Skoven staar.
i). Han klappet saa paa Bierget, det refnet i

haarden Hald : Det horde han inde i Bierget laa, saa
hoyt det i Bierget giald.

14. Hvo klapper her paa Bierget, hvo vekker mig
afSsvn hin haaro: Kand jeg ikke med Freden ligge,
under denne sorten Jord. Men.

is Det er jeg Orm unger Svend, Allerkiereste
Son din: Saa gierne bedes jeg Hielp afdig/ Aller?

kiereste Fader min.
16. Jeg haver mig vissed en Kamp, med Berner

Riis hin sterke: Du deele med mig det beste Svmd,
som er i Danmark. Men.

17. Ikke vil jeg det hvide Sslv , ikke helder dis
Guld saa rod: Jeg beder saa gierne om Birting, at

vinde saa ven en Mse.
18. Du fanger ikke mit godeSvcrrd, er lagd i

Guldsaawd: Uden du hefter din Faders blev
drssbtpaaGmmmerSe.

G 4 39.GMN
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19. Gierne vil jeg hefne eders Faders Dsd, viste
jeg hvo hannem flog: Eller jeg vil voge mit Liv der
paa og aldrig meere til eder gaa. Men Skoven staar

all udi Blomster.
20. Men kand jsg ey as Birting faa, OZ maa

dette Svard ey nyde. Da stal jeg siaa den haardt
Steen Hald, og Bierget over dig bryde.

2i. Han bod hannem Klodden og Hialtet frem,i
Og ynffte hannem Lykke i Haand. Bliv du heldig oZz
i Hcrnderne stcrrk, og verie dig som en Mand.

22. Der han havde faaet det gode Svcrrd, val!
han i Hiertet fro: Nu hielpe mig Gud i Himmerig,!

jeg Seycr vinde maa.
2Z. Saa glad var Orm hin unge, der han ss

Birting i Hcrnde: Han hug Tre Alne i haarden
Steen, det ikke i Birting tiende.

24. Det var Orm unger Svend, gaar sigi
Borgstuen ind: Hoor cre de gode Hofmand, i
Wes vare saa bose i Sind. Men.

25. Alle da fade de Kicrmper stille, og ingen tord
svare et Ord: Foruden hsyen Berner Riis, W

sprang over bredeu Bord« Men.
26. De streve Kredtzen paa den Jord, som dl

stulle baade i gaa: Er det ikke andet for en MM
mod mig i Striden stal gaa.

27. Hm du Orny du liden Mand, alt hvad jeg sii
Zerdig: Weed du noget af Birting du dolie det Me

for mig. Men Skoven staar.
28. Hvad sial jeg afßirting vide, min Fader er i

Bierget dsd: Havde jeg ellers Birting han kunde vel
hielpe i Nsd.

29. Men du haver ik?e din Faders Svcrrd, da
agter jeg lidet din komme: Gak af Kredtzen du use

lige
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lige Dreng, dtt gaar dig lidet til fromme. Men Sko
ven staar all udi Blomster.

go. Ikke paffer jeg paa Birting, dukand tll mlg
ikkerekke: Jeg vil felde dig forste Slag, din Hals l
to stal knekke. Men Skoven staar.

21. Det svaret Orm unqer Svend, han var M
fri udi Hu: Da stal jeg hugge dig i dine Kncr, om jeg
ikkehoyrekandnaa. «, «^.

22. Det var Orm unger Svend, han kaste
Svcrrdet om med alle : Han hug Berner at i Kncr,
at han til Jorden monne falde»

22. Nu haver jeg vceret i atten Stnde, fieere og
ikke ferre: Aldrig var det Kicrmpe Scrd, jaanederllZ
Kicrmper at saare. Men Skoven staar.

34. Du Berner lad dmestoere Ord, ognuestdu
min Fange: Jeg holder for dig den Jomfru stisn,
uden du kunde bedre gange. Men. ,

25. Der han havde veyet den lede ledt, da
dis hannem hiem til Lande: Der modtt hannem
Giord og Alf, alt paa den hvide Sand.

z6. Velkommen fauren unger Svend, udaf de
Oster Lande; Haver du intet om Ormen spurt, om
han er vorden til Mand.

27. Ikke er det lenge jeg hannem saa, alt til den
Riddere stefne; Da svor han om den ovnste Gud,
hanMde sin Fabers Dbd hefne.

38. Det var ungen Herre Alf, han stodte op
Muld med Svcrrd; Aldrig fanger Orm for Fader
sin , Enten Guld eller Pendings Vard.

2.9. End undte hannemGUd den Seyr at vinde,
Afßertmßiis den lange; End maa han hefne sin
Faders Dod, Baade Guld og Pendinge at fanZe.
Men Skoven staar all udi Blomster«

G 5 40. Det
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53
forvist ; At Orm haver Berner stagen, vi vilde hw

mm lkke miste. Men Skoven staar all udi Blom
ster.

41. Est du Giord og est du Alf, I dolie ikke eders
Navn; I have staget min Fader ihiel, hans Dsdsal

vlheghefue. Men. '

42. De droge ud deres gode Svcrrde, Kiirmpel
saavare de gode : De fegtedes vel i Dage tre, saa bit

da ram deres Blod. , > "^

43- Det da svarede den Has-Frue, hun talde sai
goeet Hor du Orm ungerSvend, dit Svcrrd
deterforglort.

V dlt Svcrrd tre gange omkring , du
sttk det siden l Jord : Asvends kaste han Svcrrdet om

kring, saa lydehan det Qvinde Ord.
45. Den fierde Dag at qvelde, der Klokken vm

snd fem: Da fiog Ormer de Kicrmper to, droq sa/
sll sit Land hiem. Men Skoven staar all i Blomst«.

varOrm unger Svend, komiDannw
Kongens Gaard: De toge mod hannem med

og ZEre, baade Kongen og alt hans Raad. "Men
Skoven staar all udi Blomster. >

47. Der var Glcrde over all den Gaard , saa faurt
atlydederpaa: Danner Konniug gav sin Daatter

MenSkovm
fiaar all udl Blomster.

Hvtttmg Helftedson og Ifald Konnt'ng.
K°mN Nd"H bcrommer sig afsin Manddom og megen

xano. yppes en Kr,lg, at Bran Her Vifferlin 5^..,-

heves
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hems ved hannem udi Styrke og Velde. Hvilket fortryder
Konning Tidench, og gisrer snar rede med alle sine Kicemperf
og drager md udi Kong Isalds Land, og overvinder hannem
med alle sine Kiannper. Her opregnes fast alle de gamle Kiwm
per, som udi fordoms Tid haver virret Navnkundige afMand
doms merkelige Bedrift. Hvis Navne og Skioldemerke ere
tilforn opregnede udi den femte Vise udi denne Bog.

Gongen mader for Borgen , og saa for alle Land :
Og saa for mangen raffer. Heldt, med dragen

Svtrrd i Haand. Meden Kongen raader for Bor
gen.

2. Lad den Bonde raade for sin 80, den Hof
mand fore sin Hest: Kongen udaf Danmark, han
raader for Borg og Feste. Meden Kongen raader for
Borgen.

). Konning Tiderick) sidder paa Bratingsborg, og
seer han ud saa vide : Ingen veed jeg i Verden til , der
kand vcrre min lige. Meden Kongen.

4. Svarede han Bran vanVifferlin, thi han
havde vandret saa vide , End vil jeg vise eder KiKMper
gode, der med eder tor stride.

s. Han heder Isald Konning fin, og bygger paa
Bettings Lande: Og han haver den i folge med sig/
som strider med Ulfve hin gramme.

6. Han haver den i folge med sig, som strider imod
Bisrne Tand : Han vil intet andet crde , end Kiod af
Christen Mand.

7. Hver den Dag, der Osten Dages, da ferffer
han sin Mund: Med Orme og Padder, og anden
Ukrud , thi han er kommen af Helvedes Grund.

8. Det var Isald Konning, og saa tog han paa:
I tale nu til min smaa Dreng , I bede hannem til mig
gaa. Meden Kongen raader.

9. Her
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9- Hor du vakker unger Svend, du stalt mit W
tinde bortride: Til Kongen as Bratens Borg, je<

agter med hannem at stride. Meden Kongen raadti
for Borgen.

10. Enten bed hannem Skatten yde, eller w
paa Krig og Feide: Han maa visselig vare paa «/
jeg giver hannem ingen Leide.

11. Det svaret Batter unger Svend, han N
saakrcrnki Tale: Jeg stal fore eders Budstab frem.

stulde jeg end legges i Dvale.
1 2> Ind kom liden miaa Drenq, og steddis han fo!

Bord: Hmeldet Konning Bdmch, min Hm
baver sendt eder Ord. Meden Kongen mader fo!

Borgen.
iz. Enten stulle I den Skat udgive, som love,

bar i siord : Eller I stulle mode min Herre i Mark.
der bliver saa stor et Mord.

14. Ikke vlt jeg den Skat udgive, som jeg var al/
drig van: Fsrre stal jeg tll Birtings Land, og drag

MitSvcrrdafSpaan«
15. Svarede det Hvitting Helfredssn, han M

desaahsut atlee: Skulleltil BimngsLandiM,
da vil jeg verre paa seed. Meden.

16. I fiord var du paa Bittings Land, og der mb
sie du din Hest: Som Menved Hitting Helfredson,

du sider her hiemme best.
17. Blwer jeg hiemme paa Brattensborq, da M

ste jeg Foed og Haand : Haver jeg ikke Hest at ride
paa, da lober jeg med asLand.

18. De rede ud af Brattensborg, saa mange Hel
te troste: Der maatts Steenen refne ved, og Jorden
undex dem bryste. Meoen Kongen.

19. Der red ud Konning Tiderichj med Loven i sit
Merke:



Merke: Der hos stinde den gyldens Krone saa vie
yver alle Marke. Meden Kongen raader for Borgen.

20. Der reed Vidne!) Verlandssn, han fm«
baade Hammer og Tange : Der rede Esmer Kongens
Sonner, de vare baade sterke og lange.

21. Det var rigen Raadengaard, han var en
Kiampe saa sterk: Det var KonningHerr Sigfred,
og han fbrde Kongens Merke. Mden Kongen.

22. Efter fulde Sivard Snaren Svend, med Pi
le de vare hvide: Saa kom Brand Her Wfferlin, for
ingen vilde ban vige. Meden Kongen.

2). Dernest recd Helled Hogen, han var en
fens Blomme: Der reed Folqvard Spillemand, med
dragen Svnrd i Haand.

24. Der reed ungen Ulfvan Jern, og hannem bar
Hest saa ffion; Efter reed ungen Herr Humble, og
jaa Herr Sigfredson. Meden.

25. Der reed Gonther Gernafl, med Pilen paa
Spenter Bue. Der reed Sonne Folqvardson, han
var saa modig i Hu.

26. Der reed llden Grimmer , med sin forgyldte
Brynie: Der reed Seyr hin Raste, han vilde tor
zngen romme.

27. Og det var haarden Angelfyr, han taler til
Greve Herr Ouucellm: Hvo jom ikke anden Hest
kandfaa, den lsoe med p bare Been.

28 Saa kom Mester Hildebrand, hansad saa
fast paa Hest ; Efter fulde Munk Broder Alsing, han
liente disse Kæmper nest. Meden Kongen.

29. Der reed Orm unger Svend, han var saa
modig i Slnde : Alle da vare de glade og trsst , de ag-
M den Seyerat vmde.

Zo» De me ud afßrattinsborg, som de kunde
aller-
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allerbest, Efter lob Hvilling Helfredjsn, thi haj,
havde ingen Hest. Meden Kongen mader for Bor<

gen.
31. Saa lenge lob han Hvitting, han blev i

Huen saa vred: Han ssog en Kicrmpe fra Heste«
med , og satte sig op og reed.

32. Det var Herr Kong Tidrich, hansigtilbU
saa : Nu seer jeg den Hofmand ride, som fore var van

atgaa. Meden.
33. Hor du Hvitting Helfredssn/dugivmineOrl)

»el glem : Du stalt drage tll Bertings Land , og fs«
Gs Skatten hiem.

34. Det var HvittingHelftedson,Tog til saa hoyl
at lee: Skal jeg drage til Bertings Land, vi blive ikkun'
Kicrmper tre.

35- Jeg faar dig Bidrich Verlandson, den anden
Tidrich van Bern: Disse ere de beste Orlogs MM

som stride med Kicrmper gierne.
36. De satte dem paa deres Heste, de reede sao

langt af Leed: Det vil jeg for sanden sige, de vari
Hu saa vrede. Meden Kongen raader for.

37. Kuren stander paa Verne, og seer han ud
saa vide: Hisset seer jeg de Kiamper tre, mig tykkest
ere saa vrede. Meden Kongen.

38. Den ene er Hvitting Helfredsen , han miste
her i fiord sin Hest : Det maa I tro om I ville , han

bliver os en Haarder Gest.
39. Den anden er Vidrich Verlandson, bcri

Hammer og Tang i Merke: DentredieerPdrichvan
Bern, Ere alle Kicrmper sterke»

40. De satte deres Heste udi Borregaard, paa
Slottet ginge de ind : Det maatte hver Mand paa
dennem ses , de vare saa Sind.

41. Sag
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41. San toge de den Portener , oa hugge hannem
i Stykker smaa: Saa ginge de i Stuen ind, for

Kongen monne de staa. Meden Kongen rander for
Borgen. »

42. Svaret det Isald Konning , og talede han et
Ord: Hvedenerede tabe Svenns/ som staa her for

vort Bord.
4Z. Meldte det Kongens Skenker, som stienkte

baade Misd og Bil« : Tage vi tll vore hvasse Spin
de, vi drive dem tilbage iglen. Meden Kongen raa
der for Borgen.

44. Det var Hvitting Helfredsen, han tager den
Skienker i Skicrg : Han ssog hannem under

at Hierne« stank paa Vcrg.
45. Det var Hvilling Helfredsen han giorde der af

en Leeg : Han kaste det dsde Liig paa Bord , hvo plok
ker mig denne Steeg.

46° Og frem tr<rn Tidrich van Berne, drog Sverd
af forgyldene Kaufle : Han hug paa Isald Konning/

at Odden stoed i hans Nafie«
47. Frem trcrn Vidrich Verlandson , og han hug

sig en Ring : Han hug fyrretyve Kicrmper ihiel, og selv
lob han omkring.

48. Indkom Kongens Moder , gammel og graa,
hunZrcrd: Det maa tro hvo der vil, der yppedes fuld
vuden Leeg. Meden Kongen raader.

49* Det var Hvilling Helfredssn, han Kende med
Svcrrdet bodte: Kotz hun sonder hans gode Svwrd,
det brast udi femten stykke.

50. Kstz hun sonder hans gode Svcrrd, at det i
Hialtet brast: Han toq hende om begge Been, han

siog hende i saa fast. Meden.
5 l. Hnn stable sig i Trane Ligne,hun fiop saa bsyt

iSkp;
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i Sky; Hvitting udi Fader Ham, han lader fast ef<
ter sty. Meden Kongen raader for Borgen.

«52. DefloyeudiDage,defioyeudlto, oqhverke«
da sings de Ro; Saa fik han Tranen om baade sine
Been, han ref hende i Stykker smaa.

De rede ud af Birti ngs Land, med draglil
Svcrrd i Hcrnde; Alle da ligger de Kicrmper dodh
det monne saa fast paa kiende. Meden Kongen M
her for Borgen.

LidenGrimmir og Kamper af Birnngs
Land.

<?>enne Digt er fast lige eens Meenning med Burmands «z
Berner Rises Viser. Thi her paa cndis de qamle KitM

pers Kamp meste parten , at de siaaes enten for Styrke fiyld i.
bevise , eller Land at eye, eller Frenders Dsd at hefnc, ellei
og for Jomfruer deres 3Ere ikyld. Er vel mueliqt, at en deel,!
saa steed er i Sandhed, og en part er ogsaa tilsa>t af hine gam!«
Dansie Skialdrer og Sangemestere, :c. Vimmings Hey
ssmher nefnis, holder jeg fore, at ligge udi Skaane, som'
enten Vimmings hsy Hstcr eller Vester Kirke nu llgge. HvG
udaf Vimmings Hsy Herret haver sit Navn. Og sinds
der udi den liden Aa, som lober ned tll Dybeck,vcd AA
Veyen en stor Kampesteen med Rune Bogstaver paa , so,«,
Videre stal omtales udi Danmarks Riges Beskrivelse og AM
qvitatibusDanicis.

FTtrimmerhangaarpaaGulfvet, han kand vel l/
ge med Svcrrd; I give os Jomfru Ingeborg..

Udi vor Herres Ferd. Nu siuler han Grimmer a!
Landet.

2. Mig tykkes du est saa liden, du kand dig ikke om
hugge; Hvor du kommer blant andre Kicrmper, ve
driver dig alt til rygge. Nu seyler han Grlmmer aj
tandet.

Z.M
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Z. Ikke er jeg jaa liden, jeg kand nng jo ml verie :
Naarjeq staaesmed Klcrmper/ mlt Svcrrd kand jeg

Vel wre. Nu seyler han Gnmmer af Landet.
4. Kampsrmboer paaßirtinZs Land, haner en

Klcrmve saa bold ; Kand du hanncm til Jorden felde,
Mln Damer maa du volde. Nu seyler han Glim

mer as Landet.
5. Gummer tager adDorren ud,baade med Harm

og Som : Hvad Svar fik du af Fader min , sagde
hun Jomfru Ingeborg.

6. Kamperen boer paa Birtings Land, et Kicrm
pe Navn monne han bcrre: Kand jeg hannem til ds»

de staa , da fanger jeg eder Med ZEre.
7. Det melte hun den unge Moe, min Fadev vil eder

formåde: Kamperen er eder alt for sterk, han fores
eder i stor Vaade. Nu seyler han.

3. Men jeg stal laane eder Hielmen saa god , som I
maavelpaa ltde: Jeg faar eder Brynie saa haard,
som Svcrrd stal ey paa bide. Nu seyler.

9- Jeg stal give eder Glawind goed, Og Har
w'ff som I maa bcrre, det Vaabm er ikke i Verden

til, som der udi ffal ffcrre. Nu seyler han.
50. Jeg ffal give dlg Svcrrdet, Og faae dig det »

Haand, detbldersaa veldet haarde Jern,alt som d»
hug i Vand. Nu senler Kan.

11. Kamperen staar paa Bertmgsborg , og seer
ban ud saa vide: Hvad er det for et lidet Vrag her
finnes til os fremstride.

12. Det var liden HerGrimmer/ han styrer sin
Enekke i Land: Det var storen Kamper han rekker

hannem hviden Haand.
i). Du vcrr velkommen liden Grimmer, her tis

mes dig ingen Baande: Jeg giver dig min Sester-
H Daal-
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og helten af mine Laude. Nu seyier

Grimmer afLandet.
14. IM vil jeg Jomfru Ingeborg, stulds spm'e

det hiem til Landet: At jeg ffulde tage din Ssstw
Daatter, Og gaa dig saa til Hiande.

15. Vlville gaa os paa Vzmmings Hoy, og dZ
stal Striden staa : Enten stulle vi Livet lade , fsrer li
af Kcedtzm gaa. Nu sepler han Grimmer af LW

16. Svarsds dertil Kamperen , han havde saa raf
<n Haand: Jeg stal have det fmsieHug, deler ck
mit Land. Nuseylerhan.

17. Det fsrste Hug Kamperen hug, han var U
grammer i Ord: Da hug han liden Gummer, ft
Md til sonen Jord. .

18. Op da stod lidsn Grimmer, han dvalde lR
tet lange ; Og du stal stande mig et igien, forend So
len ganger til Senge. ~ .

19. Det andet Hug kom Grimmer t,l, han huj
med hsyre Hcende, han hug i Kamperens forgyld!!
Hielm, at Odden i Hiertet vende. Nu seyler.

20. Det meldte Kamperen samme stund, han fa!«
der dsd til Jord : Give det Gud i Himmerig , det vift
min Broder Raadengaard.

21. Saa glad var liden Grimmer, den Stck
havde faaet en Ende: Han tog der Guld og megi
Solv, forde hiem til Jomfruens Lande.

22. Nu ligger han Kampsren stagen, og hannw
rinde Blod til dode: Igien lever Grimmer ung«
Svend, tager bort hans Guld det rode.

2Z. Grimmer han dveldis der M lenger, der han
den Seyer havde vunden: Sna glade seylede M
hans Mnd, m de Ysn Bpttt havde funden.

24. IM
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24. lomfruenstanderiHoycloft, og seer hun ud
imod Strande: Hisset seer ?eg mm Fastemand, han
legger sin Snekke paa Sande. Nu seyler han GllM
mer af Landet.

25. Tak saa have Grimmer hin unge, han holt saa
vel sin Tw: Monals Dag derester kom, hanloedsit
Bryllup boe: Nn stylcr han Oliunner asLm det.

Tord af Hafsgaurd og Tosic Grewe.
t>or»> af Hasigaard sender sin Broder over til Norge tiL

Tosse Gresven om sin Hammer som han haver funden.
Hvilken han inqenlnnde vil antvordefra sig med and' eVilkaar,
end at de stulle glve hannem oeresEester, Jomfru Fridlefs
borg til Egte. Men de stusse hmmem, oa sender deres Fa
der udi hans Sted , saa at der holdes et selsomt Bryllup , at
Bruden simr Brudgommen og Gesterne ih«ei , og drager saa
derfra med Hammeren :c. Er fast lige rens Digt og Fabel
med Grefve Guncelins Vist, som er tilforn omstrcvet.

XXIl«

var Tord afHaftgaard, rider over de gwnns
Enge : Der cablc han sin Hammer af

Og borte var den saa lenge« Saa vmoer man Soer>
kind.

2. DetvarTordafHassgaard/han taler til Bro
der sin: og linse efter
Hammer min. Saa vmder man«

Z. Saa var Lotke Levemand setter sig udi
Ham : filver han tii Nordens Field, alt over deb
salte Bu nd. Saa vinder man.

4. Mit udi den Borgegaard, og der agselet han sil
Skind: Saa gaar haniHoyeloft, for leden Tosse
Grefve ind« S'aa vinder man«

5. Vcrre velkommen Lokke Lejcmand, du vcer vel
kymmm lM: Hvor MnderllludlHassgaard, og

H 2 hvy«
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hvor stander Landet der. Saa vinder man Svev
kind. .

6. Vel stander til paa Hafsgaard, og vel stande!
Landetdert Tord haver sin Hammer mist, deM
kommer jeg bet. . ,

7. Ikke fanqer Torv sin Hammer igien, du fel«
hannem saa for Ord: Under femten Fafne og Fireff.
Ve, der liager han grafven i Jorde. Saa vinder.

s. Ikke fanger Tord sin Hammer igien, endsige!
jeg dig saa: Med mindre I give mig Jomfru Frid

lefsdon, med att det Gods I aa.
9. Det var Lokke Lejemand/ setter sig udi

Ham: Saa M han tilbage igien, alt over det sO«
Vand. Saa vinder matt. .'

to. Mitudidenßorgegaard, derAgselir hanji.
Skind : Saa gaar han i Borgstue, for kiereste Bw

der sin. Saa vinder matt.
11 . Ikke fanger du din Hammer igien , der mai

du lide paa : Med minde han fanger Jomfru Fridlch
borg, og alt det Gods vi Saa vinder.

Der til svarede den stolte lomfrupaa Benks
som hun sad! I giver mig heller en Christen Mand

end denne Trold saa Ked» . /
i). Da ville vi tage vor gamle Fader, saa delt

horste hans Haar : Forre vi hannem til NoMn Fick
for mig han Brud fremgaar. Saa vinder.

14. Forde de den gamle unge Brud, fsrde heck
i Bryllups Gaard : Det maa jeg for sanden sige, dll

.var ey Guld for Lageren spard. Saa vinder.
15. Saa toge de den vcrne Brud, satte hende M

Brudedenk: Forre da gck IMI Tosse Grefve, Hanne«
lystet for Bruden at stlenke. Saa vinder.

16« FemtmOze Kroppe dem aad hun op/ der«!
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hundrede Brod hendis

M.'altnd var , forend hun begered at drikke. Sag
»inder ban Sverkind, , <-

17 Bel Tolv Lester OU dem drak hun ud , forend
hun kunde Torsten stykke : End drak hun ud den Han
ke Balie, saa tog hun til at hikke. ,

18 Tosse Grefven gaarad Gulfvetftem, sine
Hcrnoer monne han vride: Hveden sr ys den ungs
Brud, hun vil saa meget sede, <.

i y. Tosse Grefts taler til Kielder Svend, forsoms
we du Tappen ikke: Her haver giest fta MderlU en
Brud, saa meget vil hun drikke. .

20. Svarede det liden Lokke, under
: I Otte Dage haver hun ey crdt, fta saare dg.

stunder hun hid. Saa vinder han Sverkind.
21. Meldte det liden Tosse-Grefve,og fta tog han

paa : I kalde mig at de Taffel SvMtle , bede dem fok
mlg indgaa. Saa vinder ha«. ,

22. I bente mig ind den Hammer afGuld , M
vil den gierne ombme: Kand jeg ellers vch BwdG
ffilles,emcn for Skam Ber Wre.

2). Otle da vare de Kicrmper/som Hammeren va
re ind paa Trcr ? Saa lagde de den saa snildelig, tvert
over Brudens Knc?.

Z4. Det da var den unge Brud/ tog Hammeren
z sin Haand : Det vil jeg for sanden sige,hun vende den
som en Baand.

25.' Forst floa hun Tosse Orefve den Trold baa
de la>d og lang ; Saa stog hun de andre smaa Trolde,,
m Dsrren den giowes dem trang. Saa vinder han
Sverkind'

26. EorafulddavaredeGeste, og alle deNorw
nes M(end:'De sinse Hug og dodeligSaar/ der

H 3 uf
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af saa blegnedes Kind.
kind.

27° Det var Lokke Levemand, monne sig
bel omtenke: Nn ville vi fare hiem ti! vort Land.
W spone vor Fader en Enke. Saa vmder han,
Sverkluo,

Affi Odderstler.
Qllf eller Ulfi Oddcrskier haver tvende Ssnner, HrlW

Kamp og Anaeliyr. De bedes begge til Kongens DacM
«lfOpjal. Og kommer der over udi saa baard en Kamp at K
paa begge sider giver hver andre deres Bane Saar. Og M
kommer Faderen til dennem, forend de iwe, og drcrber selv udi
M Harm Helmer Kamp,og begge BrZdre blive saa lagd udi el
Graf. Blandis her Historie og Fabel tiisammen, som M
saasaune Digt brugeligt er.

XXIII.
Mlfbanbosr iOdderskler, er riig og bold med alle:

Saa raste da haver dan Sonner to, de ladt
Oa Kicrmocr kulde. OZ nn driver Ulfven paa hviw
Sand lo? Norden.

2. A'fhan ooer i OddZrskier, han havev de SW
ncriaaftzlde: De ville ti! Kongens Daatter beds/a!t
ndafOpftls F.lde. Og nu driver Ulfven paa hvidß
Sand"orNordttl.

Z° Det var ungen Helmer Kamp, han beder sad
le siu Hcst: Bz ville ride hos op vaa Land, og KM
Sens Daattcr at feste.

4. Det var wMn Angelfyr , han beder opsadle A
Hest: Og vi vjlle ride tilOpsal, ffulde Jorden eB

os bwste. Og nu driver Ulften paa hviden
Sand for Norden.

5« Derdekommeidenßorggaardf der agselet de
dsris Ski^h; Saa gissZe dtz uhj Hyyeloft for Kon-

Zsn
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driver Ulsven paa hviden

Sand for Norden. «^».^
6 kom ungen Helmer Kamp, og stceddes

hanforßord: HerreviNelmig eders DaatM
vilde mig strax Ansvar» , .
7 Ind kom unaen AnZelfyr, og hanmm stlnde

Guld paa Haand: Konge giv mig Daatter dln, og
romme saa selv af Land. s^s^

8. Meldte dtt Kongen afOpsal, svarede han M
dertil: Ikke giver jeg min Daatter Mand, uden ven
huli have vil. .

9. HavexTakkierisieFadsr mm, at Isatte Kaa
ret hos mig : Jeg lover mig ungen Helmer Kamp, nan
bliver vel Mand for sig. Og nu driver Ulfven paahM
den Sand for Norden.

iO. "zkte vi! M bave Angelfyr , ban er saa wd en
Trold : Saa er Fader og saa er Moder, og jaa ey
Slegt med alle. Og nu dnver UZfven. .

ii. Detlvarede unqenAngclfyr, hanblevlMM
saa mod: Bi gaa os nl Borggaarden , vi fegte dU
om hende baade. Og nudrwer Mfven paa.

12. Det meldte SMWN afOpsal, han svarede wa
der til : Svedene de ere skarpe og Drengens ers rafte,
demaavelprsvsgotSpil. , ,^

, i). Atfhan stander l Oddsrskler, han lyder over
deFzeloe: Da maatte han hore saa lang en
hanHSOnncrsSverdegci.de.

14. Det horde Alf af Odderskier , saa vldt ovee
Zrsnnen Hede: Hvad monne mine SZnner gange
udi Håande, hvi monne de vcrre saa vrede. Og NU
driver Ulfpaa hviden Sand for Norden.

15. Han lovede da ikke meget lenge, han sprang
sil Ganger rod: End kom han til OpA/ Mnd

H 4 W
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hansSonncrmnqer tllDod. driver Ulfven
paa hviden Sand for NoMn.

l6. Sigmig unger Helmer Kamp, Ssn aller
kteriste min: Horfore rinder dig Blodige Stromm.
saa stride fm Kisd og Been.

Det svarede ungen Helmer ssnVam,
Ye han klagede saa: Det gwrde Angclsyr Broder min.
han kunde ikke Jomfruen faa.
.18. Jeg haver vel femten U-lifs Saar, deeremed
Vder bland: Havde jeg ikkun et af alle dem, m
kunde ikke leve en stund.

19. Hor du ungen -Angelfyr, og kieriste Son min:
hvorfor sider det gode Svcerd, saa ilde i Haanden din.
Og nu driver Ulfven paa hvlden Sand.

20. Derfore siddermitgodeSvirrd, saa ilde udi
min Haand: Icq haver vel atten U-lifs Saar, det
er min honeste Våande. Og nu driver.

21. leq haver vel atten U-lifs Saar, ogeremig
alle saa onde: Havde jegMun et af dem, jeg levde lb
ke en Smnde. Og nu driver Ulfven.

22. BttvarAlfafOdoerski<rr,
Zen med Roed : Han stog tll Ungen Helmer Kamp,
det han fald'dod til Jord.

2). NudaliggerdeKicrmperto, de liage baadei
w Grav: Og Kongen giver vel Daatter sin, den

hun vil have.

24. Sorger han Alf afOdderskier, hans Son,
mrerestagneihiel: End raaderKongen af Opsal, fol
klerlste Daatter sin selv. Og nu driver Ulfven paa lM
den handfor Norden.

Svend Feldmg.
denne Svend Feldmg, hvo og hveden han haver HH<

m, ere aMllige Meenittger. Visen siger at han haver
boei
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boet paa vcl skee paa Gclufsborg. Thi dtt er

alle Mcrnd vittcrllat. udi Aarhuus Sligt, at han haver varet
Bosan, oa Barnwo udi den stisnne Egn imellem Aarhuus og

Holhersnes. Og vises endnu hart ved Aarkier udi Skoven hos
Athe! Veyen Spegels Huus, som man kalder det, og korc Tro

forleden baver va'retafdrst, dersom Svend Feldings Staald
stulde vcrret, Og han der stulde bundel sine Heste i Drnltrukcr,

og detsaa dannet, at Vandet afden Bek der hos, stuldelsbet
igiennem Staalden. Men dette er vist og fast,at Erlig og Vel

byrdig Mand salig lorgen Rostrup paa Seluf Skofgaard
udi sin T»id fant paa fornefnoe Gaard en muret Grundvold og
Nederdeel afet Huus,som SvendFe«dlnq stulde boet paa. Og

sers der endnu paa denne Dag V ndverne ogDsrre der paa.
Og er tllsicrde cn mcrgtig stoerKaaber Gryde,som der blev fun,

den udi Grunden undcr den gwnne Muld. Der fandtes og
somme Tiid et Harniff og et langt brct Sverd,som enTud lang

hengde der i Borgstucn. Udi Seluf Kirkebog sindes indtegnet
fore udi Calendario , paa Laiinc strevet, at den qainle Svend

Felding er dsd paa S- Matth!a> Apostol« Dag. Hans Hustru
Aase paa S. MchaelisDag. Derls Daatter Ingret paaS.
Govels Omvendelses Dag, og hendes Son paa den neste Sen«

dag efter Aste Onsdag. Men dette ftller her, at Aars Tallet
er ikke her os antegnet. Saa man ikke kand vide til visse paa

hvad Tud, enten Svend Felding den unge eller gamle haver
levet. Her fandtes vel en temmelig lang Kampesteen , ligendes

sirar inden Kirkedsrren, med Sex Vers Rune Bogstaver paa,
hvilken tilforn havde ligget op imod Choret. Bogstavene vare

meste parten ukiendelige og en deel henjkdne. Haver uden
Tvivl virret denne Slegtis Liigsteen, som videre stal om tales

en anden sted.
Der findes endda en anden Vise om Svend Felding, som vi

sette her nest efter, paa det man tand see, ar det uden Tvivl
haver virret en Sleqt her udi Riget. Og er muclig den forste

der haver virret en Slegfred afKongelig Stamme, som vi her
sfter i samme V»se stulle faa at HZre.

XXIV.

Felding han sider paa Helsingborg, og roser
han af sin Fcerd , og han var sig baade mild oZ

bliid, hangwrdet sigMedsu SvM.
H 5 2. Svend
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'2. Svend'Zeldmg sig en Pillegrims gang,
Mind tllßom at gange: Og det lovet hvsrDanffe

Plllegrzm , at han stulde did komme.
9.' Og de recde ud as Dannemarks ds vare ik?e

Pillegrims udcn to; Og de Zeste dennem udi en Stad,
han heder Hofoingso.

4., Og de Me dennem ndi en Hofvst-Stad, han
hedcr Og de gests dsnnsm en stolt loM

fru, hun var saa vcrn en Moe.
5. Hun Wte Svend Felding sverst til Bord,

blant andre Riddere i Skare: OZ ida spurde den stol
te Jomfru, alt hveden de kommen vare.

6. I ere ingen fattige Mkgrim, os haver i Aften
gest; Jeg sier det paa eders Skiorte smaa, hun er med

wdeGuKfest. -
, 7. 'M.,scer,det:,paa sders Skiorte smaa, hun el

med rode Guld fest; Atler Kongen af Dannemark,
chlviyelvjdevorth3stc>

8. Ikke,cr jeqKbunmg afDmmsmark: Og jeZ
tider ittesiwsterk; Mer en saM'ZMsgrim, sodi

Dannemark.
9. Hm Fdet mm stolte Jomfru-, I lader eder ikke

fortykke; Der sodes LO Bmn i Dannemark, og eni).
hver med sin Lykke.

10.. Og alt da std den stolte Jomfru,, derhunsiide
Silke-Som; Hver en Som alt der hun syde, hendes

Syne runde udi Gtrom, '
lr. Dg hsrs I det min stoltelomftn, og hvi ssW

I saa saare; I sigs mig noget afeders Vaade, leZ
loser eder as den Fars'

!2« Her er en Riser paa vott Land, han vil vorl
Land fowde; Og han vil ikte have andet til Kaaft

Gy Fmr og lomftutt til Fode. , .
"""' " ' iZ.Htt



" i 7°Hersr enTrold paa vort Land , han vil vort
Lano fordrive ; Uden vi kunde faae den samme Mand,
som Dysten tor med hannem ride. -

14. leq haver det alle mim Dage hort, de Dans
sie ME'W coe saa fromme; Jeg takker nu Gud i
Himmerig, her maatte en afdennem komme.

15. Og havde jeg Hest og havds jeg Harniff, mm
Rvu var m til maade; Da vilde jeg for eder min
stolte Jomfru, med hannem bryde en Stage.

16. Og de lede frem tre hundrede Heste , og de vare
M bvlde ; Den fsrste Svend Felding sin Sadel paa
wgcc , hali dugnet til Jorden som en Tige.

17. De lede ud de Spausse Ors, deres Syne vars
meget liuse; Svend Felding stwg den Tomme over
Hofvet, saa snurt lode de sig kyse.

iB. Og det oar Herre Svend Felding, han klaM
sig saa saare : Og havde jeg en Hest af Dannemark,
havde crot af Danmarks Foer.

19. legfmdemigudafDanmmark, vel femten
gode Guldringe; Havde jeg en Hest aflmiand,, ds
sinlle alle for hannem springe.

20. Og der kom gangendis en MollerMand/saa
listelig over denne Mark; Og jeg haver mig en
nebroM Hest , er fod t Dannemark.

21. Og jeg haver nn'g en dannebroget Hest , er fsd
i Scrbylund ; Hver den gang han til Mollen Marian
biVr vel femten Pund.

22. Hsr du goden Moller, du lad mig Hesten see ;
Ere vi begge Danske to, vi destyre vel Balffe Dce.

2). Den Tud den Hest og han kom frem, han
var lom MMeren sagde;" Med hoyen Hoft og breden
Bringe, Svcnd Felding sin Sadel paa lagde.

24. Hqn Uog gf sineHandste smgg/ hans Hmp
del
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der vare meget hvide ; Og selv gjordet han sin gode
Hest, paa Svenden torde han ikke lide.

25. Han giordet sin Hest med Sadelgjord, og saa
med Sadelgjorde Tre; Det forste Hesten han rak
te sig , og ssnder ginge alle de.

26. Han giorde Hesten saa overmaade fast, og
mest alt over det tykke; Hesten salt for hannem paa
Knce, og gjorden udz ti stokke.

27. Og jeg glkmig af Dannemark, med femten
gode Guldringe; Havde jeg en Saddelgjord for den«
Nem, da vilde jeg lade dem springe.

28. Sende I Bud saa drabelig, hen over den
gronne Hede ; I lade den stisnne Jomfru tilsige, hun
lader Sadelgjord rede.

29. Femten vare de stolte Jomfruer, som ssungede
Guld med alle: Fmend de kunde saa den Saddel?
Ziord, Svend Feldings Hest kunde holde«

ZO. De Fruer afHummer de Fruer afPommer,
og mange Jomfruer fleere : De siynget baade Guld
og Vilke-Teg, som Dannebrogs ffulde bEre.

Zi. Det var amle om Morgen, den Sadelgjord
var rede : Siu Alen lang og Qvamer tyk, fem Span
de udi sin Brede.

32. VenTiiddenHesthan var nu giord, og da
var han saa vred; At ingen af Sstmge Kongens
Mcrnd torde til hannem see.

3). Og hor du det min gode Hest, og haver du
Manoevid; Jeg stal dig en Prikke linne, alt for jeg
stiger til dig.

34. Og hor du det min gode Hest, du spiller som
Butte-KW; Her maa I see alle Tydffe Riddere,
hvad Danffe Mand haver for Scrd.

Z5« I Ws nu det kronet Sper, jeg haver det
forlo-
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sslovet at fore ; I henter mig hid en Skudemast, jeg
meaterhendevelatrore.

26 Detfmste Reed de sammen rede, Dlevelen
han var fuld sterk; Deres Heste begge iKncrene gin
ae, og Sperrene drev i Mark.

37. Og det er ingen Dyst at ryd«, jeg vll ckkun He
sten prsve; Du mode mig i Morgen paa denne
Stad. jeg ffal dig en Krog-Stod give.

aB. Svend Felding gaarsig om Kirkegaard, la«
M sig vel berette; Og saa loed han fin Brynie besiaa,
vorHErreloedhanisirtte.

Zy. Og hore I det min stolte Jomfru, I lader eder
Me fortykke: Enten ffal han Sadelen rsmme, eller
Halsen udi tre stykke.

40. Og de fulde ud af Staden med, tllliae baade
Mand og Qvinde : Give det GUd Fader i Himmerig
Svend Felding han maatte vinde.

41. I legge nu bort det smale Sper som I ere van
at fore ; I tage mig hid min gode Staalstang, udi
Danmark loed jeg den giore.

42. Det andet Reed desammen rede, de Heilede
vare beggs saa vrede; Troldens Hals brast sonder
ito, hansHofvetdreflangtiHede»

42. Hans Hofvet udi ny, hans Ryg udi fem, hans
Been i femten stykke; Saa reed han til den stolte
Jomfru, hannem lystet da forst at drikke.

44. Ud da Zinge de Riddere ni, de toge Svend
Felding af Hest ; Lande og Rige vil vi eder amvorde,
Jomfruen om I ville feste.

45. Heg haver mig en Jomfru fest, udi Osterlands
Konge-Rige; Hor sin Tender af det rode Guld, jeg
Vil hende ikke svige.

46. I lade ikkun bygge et murede Huus? form
den
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den ved Hsfdlngss; I spare der aldrig for Danste
Pillegrim, enten Zod Blin elier Pwd.
'/ 47. Der spares ikke for Danffe HofMc3Nd, enten
Viin eller fuld god Brod; De bede ,qot for Svend
Feldings Navn/ han er for langen Dod.

Svend Felding fsrcr Dronningludte
ind i Danmark.

Mt denne GvendFelding sia! vnre dm samme som den for
<b mere Bise omtaler, siunis ikke troligt. Thi denne Historie
lader sig ansee at va?re noget yngre end den anden w! mere Digt
Om det haver vKM den unge Svend Felding ellcr en auoen'
ncfnd ester dennem eller ndi Slegtet, lader jeg hver sin Mee
ning. Dog stemmer det »ver et , med den almindelige Tale,
ot han haver va?rct Slegfred , og dog i swer 3Ere / Aat m
Myndighed. Som det var SEdvcmliqt med Fredie Bsrn,
baade her udi Riget og i Norge udi gamle Dage. Det smues
at der er kommen en Nag imellem hannem og den ungeDrsn,
ning, som han haver fsrd Kongen i Landet og den k.md ikke
endes, med mindre end at hungwreren af sine beste K,crmper
ud paa hannem, som binder hannem til Kamp. Udi huilrek
Kamp Herr Svend beholder Marken, og dmber Herr Peder
Kiwmpe , en afhendes fornemste M<end hun haver fsrd i Lan
det med sig. Hvor udafhun haardelige fortmnis , dog hun ib
ke kand fremme sin Villie som det tllbsrligen cr , at hverken de
Hsye eller Lave lade sig tage Regimentet fra, af den'fordervtt
lige Eva, om hvilken der siges: Hvia obeclivilii voci uxaris
tuXH-. Derfore kom all Ulykke.

XXV.

stunder indtil Danmark, sim manaen crrlig
Mand; Did komme fieere Tydffe

snd jeg nn nefne kand. Ds stunds mdtll Dan
mark.

2. Det var Danner Konm'ng , han heder paa
Svenns to: I beye Hen Svend Felding, i Salen
foNMZINdM'

3. Inh
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Svend Felding, og steddls han
forbord: Hvad Me I Danner Kouning? hvorfor
re have I send mig Ord. De stunde md til Danmark.

4 ffaltmttM
rende bortfare: Du stalt indtil Tydffland at hsntL
minHiemnskiere.

< Skal jeZ fars ti! Tydffland, og hente eders
hienens Kiere : Da vide I vel Danner Konning, jeg
kand ikke allene vcere. De stunde indtil.

6. dundrede Riddere saa vel lernklcedds, og dem
Fulle I mig faa: SelvviljegminKioml og
med Maard og Sabel understaa. De stunde mdnl.

7 Vunde de op deres forayldte Sevl , laa hsyt l
forgyldeneßaa: Saaseylsde indtil Tydffland, vel
mindre end Maaneder to. ' . -^

8. Der kasts de deres Anker, alt paa den hvlde
Sand: Det var Herre Svend Felding, han ttM
der forst paa Land. De stunde indtil.

9. Mit udi den Kongens Gaard, og der aaftlet ve
dens Skind: Saagaa de udi Hsyeloft for Kongett

'bg Dronning ind. De stunde.
10. Hel sidde I hoybaarm Konnmg/alt over eders

breede Bord: Kongen udaf Danmark , han havey
send eder Ord. De stunde indtil.

11. Tage Idiffe DaM Ridder, og scetts Idem
til Bord : Det ffeede ikke med M ftsniste , han vide ds
Herre Ord. Ds stunde indtil.

i2i Det svarede Herr Svend Felding, dst forsis
han ludte lille saa: Skam da faa dine Hcender
som dine Oyne st'ulds tos.

IZ. SkamdafaadmTisnsste somdG
ffnlde Vandet tilbere: Det er sKd i Dannemark ?ds
LMeMhMs tilTMygMs. .

LH.HsI
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F 4. Hsr du HerVvcnd Felding, du spotte mig
ikkeafHarm: Jeg haver det for sanden spurt, du est

et Slegfred Barn. De stunde indttl Danmark.
15. Er jeg end et Slegfred Barn, da haver jeg

Frender hin beste: Da maa jeg silde Skarlagen rod,
vg ride med hundrede Heste.

16. Det er aldrig saa arg en Skalk, haver hånet
par rode Hose: Hoor han kommer iTydffland, HM

kalder sig vcrre en Rose. De stunde ind til Dm
mark»

17. Det er aldrig saa arg en Svik, haver hun en
spranget Hue: Hvor hun kommer i Danmark/ dm

lader sig kalde en Frue.
18. Hvadhielperosvi tove her, Tiden den mom

de ffride ; Min Herre han lenges hvor os monne gas,
bel vilde han gierne vids.

1 9. Bille I fslge, da er det Tid, jeg gior min Her
re hans Vlllie: Den Gud som eder sammenftyer,
kand eder og snart Mille.

20. Det var Hen Svend Felding, tog Ind te lille
i sin Arm : Satte han hende i Bonken ned , det giald,
z hver l hendls Tarm.

2l° De vundeop deres forgyldteSeyl, saaboyl
i forgyldte Raa: Seylede de ind tll Danmark, mm
dre end Uger to.

22. Det oar Hen Svend Felding , han styret sill
Snekke tll tand: Det var Danner Konning, han

render sin ganger paa Sand.
2). Det var Hen Svend Felding , han vester op

med sin Hat; Herre I sprenge ikke i Ars i Dag, vi
have ikke Fryden faar.

24. Toge de strap den unge Brud, forde hende
pag det Land : Hends timeKbaM Herder og Mrs,

saa
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sta vel af Qvinde som Mand. De stunde ind til
Danmark.

2s. De satte hende udi den forgyldene Karm, med
Wdlesteene bestet; Den gafhende Danner Konning,
forre han tog hende tll Egte.

26. Lidet Got man hoyt ffal satte, og sielden see
dertil, der er saa mangen udi Brudffebens Ferd, saa
underlig lsber det Spil. De stunde ind til Dan
mark. "

27. Det svarede Jomfru ludte lille, det fsrste hun
Brudehuset saae; Skam da faa de Tommermcend
som her lagde vind paa.

28. Skam da faa de Tsmmermand, som her togs
01l og Mad; Saa faa han Herr Svend Felding,
som varHofvitzmand der ad.

29. Det meldte Herr Svend Felding, han kunde
den Spot ey lide ; Vende I eders Vogn omkring, ad
Hydstland lade I stride.

Zo. Stolpene ere asSilie, og Nafiene ere afEeg :
Dig burde ikke Jomfru ludte lille, hos Danner Kon-s
ning at ligge.

31« Det meldte Hm Peder Kiampe, han var en
Helled sterk, i Dag saa vil jeg dyste med dig, om Ors og
vg hundrede Mark.

Z2. Nok saa haver jeg Guld og Pendinge , og der
til Pendings Bcrrd ; Jeg vil dyste med dig i Dag, fok
alle Jomfruers LEre.

ZZ. Detforste Reedde sammen rede, de Hellede
vare baade saa sterk; Sonder gik Svend Feldings
Sper/ deres Skiolde dref langt i Mark.

34- Da loe hun Jomfru ludte lille, hun smilet
under Skarlagen stion. Saadanne ere alle mine
Hofmand, jeg fmde i Danmark ind,

I 35. Des
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95. Det var Herr Svend Felding/ han render

til det Brudehuus; Herre, I laane mig eders Ors i
Dag , jeg er af Dysten fuus. De stunde indtil Dan
mark.

36. Det svared Danner Konning , han var hans
egen Byrd; Saa gierne laaner jeg dig Graabeen,

men du haver ikke Bles her. De stunde ind til
Danmark.

37. De lede GmabeenafStalden ud, var haft
som en Orn; I faa hannem Herr Svend Felding,
han er jo ikke et Barn.

38. De ledde ud Snaren Gmabeen,de lagdeGuld
saddel paa; Det er vel meere end VlmreNi, han

sidst Solen saa. De stund?«
99. Det andet Reed de sammen reede, deHelledl.

vare saa vrede; Da kncelede Herr Peder Kiampes
Hest, hans Hofvet dreflangt i Hede.

40. Da grcrd Jomfru ludte lille, af Harm hm
Hcniderne siog ; Uselig jeg hid til Danmark kom, med

sterkeste Hellede to. De stunde.
41. Da loe han Danner Konning, han smiledl

under Skarlagen rod; Saadanne ere alle de DM
sie Hofmcend, Som jeg giver Klcrde og Fode.

42. Aarle om Morgen det var Dag Frue ludk
krevde Morgen Gave ; I give mig Herr Svend Fel
dings Hovet , og andet vil jeg ikke have.

43. Jeg stal give dig rige Borge og Slot, der til
stor Rngdom at volde; Du fanger ikke af mine

Danne Svenne, som jeg stal Landet med holde.
44. Det svarede Herr Svend Felding, han stod

for sig allesne; Kncrler jeg for ludte lille i Dag, da
bryste strax begge mine Beene. Ds stunde ind til

Danmark,
Ha
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Her Nibolts Kamp med Dragen og Aller
hin stcrrke.

denne Konning af Opsal eller Aller haver vcrret,
intet vist foregives. Maa vel stee, denne er enSvenster

Digt, uden Tvlvl gammel , som sinnes af denne Eventyr, om
denne Drage, som man i fordum Tiid haver haft meget at
Kaffe mey. At man meente der stulde vwret saadanne Diur
til, som stulle ligge under Jorden udi store Biergc , paa Guld
og Sslv og saadanne dyrebare Liggendefæ. Haver dog ikkun
Vwret Sathans Spsgerie, som han haver koglet med for dem
sym levede M den Hedenste Blindhed yg Vildfarelse le.

XXVI.

seer saa mangt et Orlog Skib , under deres for-
gyldens Brande: Der er Aller Kicrmpe hin ster

ke, han agter sig hid til Lande. Detv.h.r.r.e.
2. Kaste de deres Anker paa den Grund, de glades

ved den Havn: Tog lian Aller Hhre i Haand, han
sprang af fremmer Stavn.

g. Der de komme udi den Borggaard , der agselet
de deres Skind: Saa ginge de udi Hoyeloft, sov
Kongen af Opsal ind.

4. Hel sidde I Koggen af Opsal, en Herre over
eders Bord: Ville I mig eders yngste Daatter give,
I vide mig god Ansvar.

5. Det var Kongen afOpsal, han wvede ikke ret
lcrnge: Vi drage forst under Vidrichs Bold, og pw
ve der vore Hof-Drenge.

6. Saa snart var Brynie afßielken rykt,og Hielm
over Hofvet kast: Saa seylede de under Vidrichs
Vold, de gave sig ingen Rast.

7. Ribolt tog sin Staalstang paa Bag, hannem
lystet at see den Dantz : Han tenkte paa Seper afAl
ler at vinde / han mMe paa Me-Krantz.

I K Z.Ds
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8» De stoge sammen med all deres Magt , ingen

hilde hin anden vlge: Saa mangen Heldt satte Livet
O, sin Herre ev vilde svige«

9. Aller hug, fast meere han ffwd, han sprang j
Kongens Snekke : Kongen han blegnet som et Lug,
Mder sit forgyldte Tekke.

10. Tak have rige Herr RiboZt, han var saa sterk
z Favn: HanstogAlleri Hafoetudf over Kongens
forgyldte Stavn.

!i. Aller kom udi saa liden en Baad, saa raffelig
monne han ro : De ffiode til hannem med hvassen
Straale , hannem kunde da ingen naa.

12. Kongen afOpsal vender sig om, og seer udi
den Soe: Hisset seer jeg en ryst galen Mand, han
ssyler som Fuglen fioy.

13. Jeg er ingen rost galen Mand, men mig tvw
Zer Havsens Nod: Dragen haver borte mit meget
rede Guld, thi var jeg heller nu dod.

14. Er det Aller som du siger af, du dolie det ikke til
Skade : Du sige os af dit Fikdeme Land, den Drag«
ville vi vel made.

15. Hvor kunde I komme til det Land, og trade
den Drage under Foed, Her er imellem saa dybt et
Wand, og Vinden er eder imod.

16. Er her imellem den stride Strom f vil Bmen
Me med os staa : Da hugge vi ned den store Skov, vi
gisre deraf en Bro.

17. Hore I det rige Herr Ribolt : kunde i Dragen
Vvervinde : Da giver jeg eder Kolebrand , og andel
hvad der er inde.

!8. De vunde op Seyl saa hevt udi Raa, saa fim
Zs de Boren hin blide : End komme de der som Drai
gen var F fmend Aller fik det at mde«

39. Her
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19. Herr Ribolt ststte paa saa hart,
Staalstangen monne han opletts: Gw mig

brand det gode Swrd, eller jeg stal med dig tratte.
20. Ikke fanger du Kolebrand i Dag, detSvcerd

er mig saa klm: Det kommer aldrig udl din Haand,
medens Livet i mig er.

Hi, De stogesiDagedestogesito,dentredieDag
at qvelde : Hen Ribolt stosd saa mandeligen , den

Drage monne han felde.
22. Saa tog han det rode Guld, som han kunde

allermest bcrre: Der han kom under Vidrichs Vold/
modte hannem Tidende ve^rre.

29. Kongen af Opsal er stagen ihiel, der af saa yp
pis den Qvide, stagen er alle dine Brsdre siU/ som tros

ligen mcd hannem stride.
24. Dette fortrsd hannem rige Herr Ribolt , hazz

blev saa gram i Hu : Da gik Kolebrand i hans Hacmd/
sombrendendelldogLue.

25. DestogesiDagede sioges i fem, forend dm
Kamp fik ende : Herr Ribolt hug paa Allers

atOddeniHiertetvende.
26. De Kongens Mamd gaar i Gaarde ? og Bols

den der de stam : Ds spottede den nogen Hen Ribolh
hans Kiottel saa paltug var.

27. Mine Klcrder ere refne som I maa see, for
lomfrmn vil jeg det kicere : Vi sende til hende den
Hampe Vev, den sommer dig best at bcrre«

28- Det da svarede den Jomfru fim, for hun Hen
Ribolt kiende : I spotte ikke saa denne

langt bedre maa vi hannem hende.
29. I legge bort dm Zraa Hampe Vev, den bsk

han eu at stide: Fast bedre da er det Silke Tield, paa
Jorden under hannem at bredre.

I 3 Zo.Hvad
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Zc>. Han vog Aller denKicrmpe sterk, han kun
de hannem eo uudoige: Saa hefnde han min Faders
Dod, sine siu Bwdres tlllige.

Zi. Der lever ingen i all Verden til, min Faders
Lande stal have: Tager jeg selv den Ridder

bold/ det bliver mm Morgen «Gave
Detv.h.r.r.e.

Her indtil have vi hmt de fornemste gamle Kiampe-
Viser, som giengs haver virret ibant den meenige Mand, oz
kan dette holdes for den fsrste Part afdenne Vlft'Bog Dm
Anden Part er om Kongernes Bedrifog den Deel som denne«!
kommer ved , udi Besynderlighed og allermeest om vore egn«
Danske Konger og Dronninger , om hvilke vi stulle faae nog!«

smukke gamle Viser at hsre. Udi den Tredie Part af den«
M Bog, sette vi Adelste Personers og andre merkeli

ge Mcrnds Bedrifter , og setdsomme Eventyr
som sig i Riget begivet haver.

Den
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' Den Anden Part af mme
Vife-Bog.

Eline Bondens Hustru afVillmssof.
5 M denne og disse Ni eller Ti

N mcqen Underliqhcd, med Kongeørns Forstadels og
D fald , som dennem i deres Ungdoms Aar er «edena

!en Er ikkun Poetistc, som fast alle gamle Landstads H.sto
r r, og optegnet
lor T dsfordrift, at man medsaadanne seld<omme og wsVd
imM eHcrndelftr , v.lde bevege

tilLnstog Gwdstaf. Ml ognogen g'sre herpaaanrUlMY.
ho iste UdKg cl e , som og Cttces Forstahning , hun giOP

de vaa Ulyssis Staldbrsdre> det vcrrc hver Mand fn fore.
I.

<?> er liager en Vold i Vester Haf, der agter en
B'wde at byM: Han forer did baade HOg og

Hund, og agter der om Vinteren at llgge. De vllde
Diur og Dinrene udi Skoven. . ,^

2. .wm tager med sig baade Hund og Hane, han
agter deUenger at virre : De vilde Dim i skoven sre,

de give fast ovcr hannem wre.
a. Han huager Ecg, og han hugger S'lle, og

Bog sta monne han ftlde: Det fortrod den grumms
Trold, at han ffuide have den Velde

4. Fian hugger Stolper og han hugger Bmker,og
lader sigftare forhaste : Spmde det de Trolde t Bler

get vare ? og hvo banker her saa fast.
5. «Detdamcldtedm mindste Trolds han var ltkL

simre end en Myre: Her er kommen en
Mand, den maa jegviffeligen styre. Demlde.

4 6, z^z>
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6. Op da stoed den forste Trold, og ster han sig

omkring: Bi gaa os til Bondens Gaard, oa holde
med hannem der Ting. De vilde Dim og Diurene

M Skoven.
7. Han hugger her bort all Skov og Skiul, det er

os meget til Brast: Han stalgwe mig Hustru sin, saa
fga de Skam oa Last.

8° Alle deTolde ißierget vare, delcrtte sig i en
Dantz: De lakkede sig at Bondens Gaard, saa langt

hengde derisSvantz.
9. Hunden han gisr i Gaarden, Hiorden tuder i

sit Horn: Ornen striger og Hanen galer, som Bon<
den havde givet sit Korn.

10. Devare Siu og Hundrede Trolde, de van
baade grumme og lede: De vilde giore Bonden et
Glrstebud, med hannem baade drikke og cede.

11. Bonden udafßillenstof, de Trolde igiennem
Vindvet saae: Hielp mig nu lEsus Maricr Ssn,
disse Trolds de agte mig paa.

12. Han flog Kors i hver den Vråa, og mest udi
hans Stue: Forscrrdedes nogle de Trolde derved , de
fisye at villende Skove.

iz. Somme floye Mer, og somme fioye Vester,
nogle floye Nor paa : Nogle fioye ned i dybene Dale,

jeg troer de ere der endnu. '
14. Det var den mindste Trold , han ind at Dm

ren tram: Han vilde ikke for Tegnelse fiy, han agtede
Bonden stor Meen.

15. Den Hustru fant det snilde Raad, hun fatte
den Trold til Bord: Hun sette for hannem baade 01l

og Mad/ gav hannem sau gode Ord.
16. Hm du Bonden af Villenstof, hvad jeg her sis

ger til dig : Hvo haver givet dig den Forlof,at du maat
te bygge hos wig. 17. Mt
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Vilt du bygae og boe hos mig, du sialt dei

ve i minde; Du giv mig kleriste Hustru din, og hende
saa vil jeg vinde. De vilde Dim og Dmrene udl

Skoven. <- «.
18. Det da svaret den uselige Bonde, som Gud

gav hannem i Sinde : Eline hun er mig saa kier, fm
mig mger du Me hende. , ,

19. Han svarede Trolden som han torde best, lad
mig min Hustru beholde: Tage du bort baade Gods

vgSendmge, det giver jeg dig at volde.
20. Daffaljegtage baade Eline og dig, og trcrde

eder under minFo"ed: Saa vil jeg tage ditSolv og
Guld, og stiule det under min Boed.

21. Bonden og hans gandste Tiucnde, de mdis af
stor Nsd: Langt bedre er hun eene fordervet, end m
ere alle forod.

22. Op da stod den vildraadige Bonde, han var
saa fuld af våande: gav han Eline Hustru sin / dm
unge Trold i Håande.

23. Da blev han fro og sprang omkring, han tog
hende i sin Arm: Hun blev bleg om Kinder mest/

hendes Hlerre var klemt med Harm.
24. Det da meldte den bedwvede Qvinde, hun fels

der saa modige Tåare 3 Herre Gud naade mig elendig
ge Viv, min Lykke blsv mig saa haarde.

25. legaadtemigsaavcrnenMand, som gange
maatte paa Jord: Skal jeg nu med denne lede Trold/
nodis til at drive Hoer.

26. Han mindte hende fsrst og anden gang, hun
giordes i Hiertet saa vee; End blev han den lediste

Dievel, Man kunde med Syne see.
27. Der han vilde minde den tredie gang, hun

raabte paaMaricr Son: Da miste han den lede Trols
de Haw/ vg blev en Riddsr saa ffisn. 28.Dett
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28. Dette steede under Linden sta gwn, den Rid
der dlev lsst af Vaade: Dem steede hverken Last eller
Brast, begge jaa vare de glade. De vildeDiur og
Dimene i Skoven.

29. Hor du kiereste Eline,og du stalt blive min Viv:
Alt det Guld i Engeland er, det vil jeg dig nu give.

go. Jeg var mig sta lidet et Barn, der mig falt
Moder fra : Min Snfmoder mig fm sig hensende,

jeg blev til Trolden hin gråa.
31. Jeg vil Zioe din HuusbondeGave, Guld og

megen stoer BEre: Som mend ved Eline Bondens
Hustru, du bliver min Hlettens kiere.

Z 2. Du adle Ridder vi takke nu Gud, som os ha
ver frelst af Baade: Love du dig en Jomfru van, med

Glade jaa leve I baade.
ZZ. Kand jeg dig selv M Egte ikke faa, din Daatter

vil jeg have: For alle dine Belgierninger stor, dufaw
Zer Me anden Gave.

Z 4. Tak have du Eline du vise Qvinde, jeg vil dig
prise og are: Kand jeg dig ikke med Benstab stae, da

tnaatduhiemmevare.
35. Den Bonde han bygger nu paa sin Se, og in-

Zen gi or hannem umage: Hans Daatter bar Kronen
i Engeland, hun haver sta gode Dage.

Z 6. Nu haver Eline Bondens Hustru, forvunden
baade Angest og Harm: Hun er Moder at enDron?
Ning, sover i Kongens Arm.

37. Forst da fsdde hun Daatter sin, og sta dsnm
unge Konge, De takkede Gud paa alle Sider, det
maatte sta vel afgange.

38» Nu sider Eline lilles Daatter, hun mader ovtt
alt det Rige: Eline, lever med Bonde Mand sin, de

ere dver andens lige. De vilde Diur og Diurene udi
Skoven« Ger-
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' Germand Gladen Svcnd.
og underlige Indfald have vore gamle Dansse

V Poner hafd. Adstillige Eventyr have de taget sig fore,at
sve sig Mi, «g diate deres Saa at man vel m«a l.gne

dem baade med deGrcrkistc ogLatiniffe Puettr,som paa
m Habcl have meest <elUacn stafferede denneDM mUe

degam.e uden Tvivl betegne den onde
<tt man q.srer et daarllgt Lsfte af et übetcnkt Mod , og wver

«d sinNod, dersom man

tit og os e give sig iVaade ogFare for hver Mdc ldm
b gge fare Ude derover , og Sagen dkvcr dog M dlsdedre lc.

II.

Oongen og vor unge Dronning , de side over bre-
Zv den Bord: De blevedem saa mangt attak, au
om den salte Soeferd. Saafiiverhau omrad Rlm.

2. KonaenogvorungeDwnmng, de stylede W
over Hav Saa ilde var det for denncm begge, at
Dronningen ikke lmmme blev. Saaftwer.

2 Deres Skib begyndte at stande, saa stakket sra
Lande lagd: Der kom stivendes den vilde Ravn, vllde

MnkedemnediQvag. Saaftwer han.
4. Er her nogen under Bolgen silult, ftm Sk'bet

holde maa : Jeg giver eder baade Guld og Solv, la
de os Boren faa. Saaftwer han.

<?. Hor du det du vilde Balravn , du siunk os lkke
til Grund : Guld og Solv saa siatt du faa , vel lem
ten Besemer Pund. Sao stiver.

6. Guld og Solv det agter je« ikke,,eg bede» en an
den Gave: Det du haver under Beltet dtt, det ml jeg

afdig have. . .. .^
7. Guld oa Solv det haver jeg selv, det dlg ltte

hielpe maa: Det sider under din W Don, jeg
monne saa hm altraa.

8. leZ
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8« Jeg haver Mandet under mm Linde, endmin!
Negle smaa: Sender mig Gud levendes til Land,
lader mig fleere staa« Saa stiver han over ad Rim.

9. SaatoghundeNsglesmaa,hun kaste dem ud
for Borde: Bort da fioy den vilde Valravn, val
glad han fik det Ord«

10. Dronningen ganger paa hviden Sand: hun
fik saa stoer en Harm : Merkte hun Germand Glaoen
Svend, at han var qveg i Barm.

11. Det var ikke der efter foruden Maaneder fem,
Dronningen ganger iHoyeloft, hun fsder en Sm
saa van. Saa siwer han.

1 FM blev han en Aftens tiid, de christnede
hannem om Nat: De Mede hannem Germand
Maden Svend, de dulde hannem meden de maatte.

iz. Fostrede de hannem udi Vinter, og vel ivim
MM: han blev til den Miste Dreng, man vilde med
Ovne ses. Saa stiver han.

14. Saa vel han treves, saa vel han vorte, sin
Hest kunde han vel ride: Saa ofte hans kiere Modet
hannem saae, saasmgelig monne hunqvide«

15. I vide mig del kiere Moder min, I give mig
her paa Svar: Hvi gremmer I eder saa jammerligen,
Mar jeg for eder fremgaar.

16. Hm du Germand Gladen Svend, jeg maa
for d!g vel qttide: Du varst dig saa meget liden, jeg
maatte dig Trolden give.

17- HmI det kiere Moder min , I lade bortfare
eders Baande: Hvad Lokke GUd mig give vil, den
kand mig ingen forunde.

18. Det da var en Torsdag Morgen, saa aarls
om den Host : Oden stoed den Fruerstue, der kom saa
VM en Host.

39. Ind
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""19. Ind da kom den lediffeGam, hos Dronnin
gen satte han sig: Mindes eder Allernådigste DroM

„ing, hvad I haver givet mig. Saa stiver han over
ad Rim. , .

20. Hun soer om GUd, hun soer om Men , og alt
det hun ?vcrre maatte : Hun viste hverken Daalter

eller Son. den hun i Verden aatte.
21. Bo« da stev den ledisteGam, han gav saa

siemt et Skriig; Hvor jeg finder Germand Maden
Svend , da er han given mig. Saa stiver han.

22. Der Germand var fulde Femten Aar, han
nem lyster en Jomfru at love: Kongens Daalter af

Engeland, den Merffisnneste Jomfru.
2). Saa saare da monne hannem lenges, hiemtil

sinFestemse: Hvor stal jeg over Havel komme, hen
tildenomfiotOe.

24. Det var Germand Gladen Svend, tog over
sig SkarlagenSkind : Saa Zaar han i Hbueloft,for

sin kiere Moder ind.
25. Ind kom Germand Gladen Svend, varklcrd

i Skarlagen rod: Moder laaner mig eders Firdre
Ham, alt over den salte Sse.

26. Min Fcedre Ham henger saa hsytpaaKrog,
alle de Feedre vende neder : Drager du bort i fremme
de Land , jeg seer dig aldrig meere.

27. De vinger de ere saa brede , de ere saa vide un
derSky: Lever jeg mig til Sommer Dag, jeg lader

mig verke en ny.
28. Han stette sig i den Fcrdre Ham, hanstsy saa

langt over Soe : Der nwdte hannem den vilde Ravn,
de hviltes der under Ae.

29. Han fisy op og han fisy ned, han fisy alt
saa Trost: Der han kom der midt paa Sund, han

horde saa lerden Rost. 30. Bel



Danste KitMpe-Wiser.142
go. Bel msdt Germand Gladen Svend, hvor

haver du vceret saa lcrnge : Du varst dig saa liden og
Sped, din Moder mig dig stienkte. Saa stiver lM
over ad Rim.

31. Du lade mig fare, du lade mig flove, at talt
med Festemse min : Naar jeg kommer tilbage fra hen
de, vi sankes her begge igien.

32. Da stal jeg dig merke, hvor som du flover frem:
Hvor du kommer blant Rldder og Svenne, du stalt
mig ikke forglemme. Saa flyver han.

3). Han hug ud hans hsyre Sye, drak helten hans
Hierte Blod : End kom han til sin Festemses Bm,
forWUiendenvargoed.

34. Han satte sig paa den lomftues Bur, saa
Blodig og saa bleg : Alle de Jomfruer l Buret var, de
tabte baade Skemt ogLeeg.

35. Alle da fadede Jomfruer stille> gave det saa ltt
det i giem : For uden stolten Jomfru Adelutz hun kastl
baade Sax og Som.

36. Alle da fade de Jomfruer stil, de tabte baads
Lyst og Gammen : Foruden hin stolte Jomfru Ade
lutz, hun flog sine Hamder sammen.

37. Belkommen Gerdmand Gladen Svend, hvor
haver I vceret i Leeg : Hvi ere eders Klceder saa blodig,
hvi ere eders Kinder saa bleeg.

Z3. Farer vel kieriste Jomfru Adelutz,leg maa fra
eder bortfiive : Den ffal have mit ungeLw, mitSye
monne afmig rive.

39. Saa tog hun en Sslvstagen Kam , selv kemte
hun hans Haar : For hver det Haar hun paa hannem
kemte, hnn felde saa modige Taare.

40. For hver den Lok, hun paa hannem riddeHun
ftlde saa modige TgM: Alt ftrbandeds hun hans

Modtt
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Noder, hans Lytte havde giord saa haard. Saa D
ver han over ad Run,

41. Det var stolten Adelutz, hun tog hanncm l sin
Arm: Forbandet vceredin onde Moder/ som os for-
Volte denne Harm.

42. Hor I kiere Jomfru Adelutz, I bande iffs
Moder min: Hun kunde intet her udi volde, hver stal
M)deSkcrbensin. , .

43. Han sette sig i Fcedre Ham, han fisy fta
hoyt under Sky: Hun sette sig udi en anden Ham,hun
loed fast efter kny.

44. Vender eder kiere Jomfru Adelutz, I vende
eder om igien: Eders Hbyelofts Dsr staar aaben,
eders Myle ligge paa Steen.

45. Enddog min Lofts-Dor aaben staar, mine
Nsgle ligge paa Steen: Dog stal jeg eder folge saa
langt, som I singe eders Meen°

46. Alle de Fugle som hun sime og nwdte, dem klip
pede hun saa smaa: Foruden den ledigste vilde Ravn,
og den kunde hun ikke naa.

47. Det var stollen Jomfru Adelutz, hun fisy ned
med den Strand, Hun fand ikke afGermand Gladen
Svend, foruden hans hsyre Haand.

48. Saa fioy hun saa vred under Sky, den lede
Ravn at mode: Hun fioy Vester og hun fisy Sster,
hun agtet hannem selv at dsde.

49. Alle de Fugle som komme for hendes Sax, dem
klippet hun sonder i try: Der hun modte den vilde
Ravn , hun klippet hannem sonder i Ti.

so. End fioy hun saa lange paa vilden Heede, til
hun afSorgm dsde: Det var alt for Gsrmand Gla
denSvend, hun lide den ynkelig nwde. Saa siiver
han om ad 3M

Ber-
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Verner Navn.

l44

Vise felger den forgangen fast udi Meningen og
Digt. Vil og det samme paaminde, som om den anden

tilforn blev rsrt. Er vel fast saa seldsomt,som det Ovidiusu
-5i sine Forvandlings Bsgcr foregiver. Saa at fremmede No«
twner som afos med Herre-Skiold ere overvundne, stulle og
ikke udi saadanne Poetiste Paafund finnis at va?re os over
Haanden. Ingen stal vcere forbunden t,! at tage meere her af
end hannem selv got sinnes For Tidkort er det paafunden,
for det samme stal det og annammes, ogsoes uden Vantro
Vg Misbrug.

111.

favnen han fioyer om Aften , om Dagen han ikke «
maa: Den stal have den kranke Lykke, den

gode kand ikke faa. Men Ravnen fioyer om
Aften.

2. Mflsyer Vilden Verner Ravn/saa hsyt o
verde Mure : Der blev han var stolten Irnundlin,
saa ssrgendis i hendls Bure.

). Han fisy Sonder og han fioyNsr, han floy
saa hoyt i Sky: Saa han Jomfru Irmindlin saa
sorgendes side at sy. Men Ravnen.

4. Hor du liden Irmindlin, hvi grader du saa saa
xe: Er det for Fader, Moder eller Broder, du ftlder
saa modige Taare. Men Ravnen.

5. Det var Jomfru Irmindlin, hun ud af
vet faae: Hvo er den mig troste vil, og hore paa min
Uro : Men Ravnen fioyer om Aften.

6. Hore du vildene Valravn, og fisye du hid til
mig: Alle mine lonlig Angest og Sorg, dem vil jeg
talle for dlg. Men Ravnen fioyer.

7. Min Fader gav mig enKongensSon, vi vare
hver andens lige : Min Stifmoder hannem forsende,
saa langt i Oster Rige.

8- Saa
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' 8. Saa gierne havde vi tilsammen levtt, sau vel
han mlg and: Han vilde Zwe mig sin poster-Son,
liger cn Trold end en Mand : Men Ravnen fioyer om
Aften,

9- Jeg havde mia en Herr Verner det var
hans Navn: Mm Snfmoderh'Mnem forffabte, oZ
sende hanncm i fremmede Lande. Msn Ravn«n.

10. Hore I Jomfru Irmmdlln, og hvad ville I
mig gwe: Jeg forer eder nl cdcrs Festemand, om I
kunde m?d mig fiyve.

Ix. Ica vil gwe dig det rode Guld, der til det So!»
saa hvide: Kand du fore mig til min Festemand, og
Mlle mig ved denne qvide.

12. Have I seiv edcrs Sslv og Guld,og eders rige
Gave: Den lorste Son I med hannem afler, den vil
jeg af eder have.

i). Sna tog hun den Ravne Fod, lagde paa sitt
hvide Haand: Hun soer om sin Christelige Tw/ at
hanstuldefaadenSsn.

14. Saa tog han Jomfru sette
paa sin bag: Saa fioy han over del vilde Has, sig
selv til megen Umag.

15. Det var vilden Verner Ravn . han hviltes
paa de Tinde: Nu sidde vi Jomfru paa det Huus,
eders Festemand er inde.

16. Udstoed bolde Herr Mans, medSolv-Ear
paa hviden Haand: Bcrr velkommen Jomfru
Mlndlin, hid til disse fremmede Lands.

17. Hvad sta! M dig vilde Rann gwe, du mig min
Festemoe forde: Siden jeyaf Danmark foer, bedre
Tidende jeg ey horde.

18. Tak have Bolde HerrNilaus, han holt saa vel
sin Tro: Monclts Dag der efterkom, han loed A
Bryllup boe. K 19 Saa
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19. Saa drukke de deres Bryllup, med Glcrde og
megen Ros : Fyrretyve Ugers Dag der efter kom, hun
fsdde en Ssn saa fro. Men Ravnen fisver om Aften.

2 0. Det var liden Berner Ravn, han sette sig pm
de Tinde : Hvad I mig lovet tiers Irmmdlm, det drw
gis eder vel ti! minde.

21. Saa saare hun Zrced og Hinder hun slog , for
det var ikke en Mse: Dig stal have den vilde Bal
ravn, og det vil koste din Dsd.

22. Der kom flyvcndis over dst Huus, en Ravn
der var saa lecd : Saa saare da grcede baade Fruer og
Moer , Saa hart deris Hander vred.

2Z. Udgik til hanncm Herr Nilans, og bod ham
nem Gutd og Borge saa bold , der tilbod han hannem
helsten sit Land, maatte han sin Ssn beholde»

24. Fanger jeg ikke det lidet Barn / daffaltdudet
fortryde : Jeg stal staa dig selv ihiel, og Vds stal jeg dit
Riae.

25. Tog hun saa det lidet Barn, svobts det i hvl>
den Lin ; Far vel Allerkiereste Ssn min , styldig er jeg
Udi Dbden din.

26. Saa bare de ud det lidet Barn, som laae paa
Moderen og dide : De grcede saa mangs i Huset vare/
paa ferde var der stoer Qvide.

27. Ravnen tog Barnet i sin Klo , saa gladelig
monne han klukke : Hen Nilaus stoed og saae der pach
saa hjemlig monne han sukke.

28. Saa hug han ud hans hsyre Sys, drak helft
ten hans Hiem Blod: Saa blev han til dsn
ste Ridder, der kunde paa Jorden Zaa.

29. Han blev til saa deylig en Ridder, man haver
med Syen sset : Det var han Irmmdlms Broder selv,
som lenge hadde vm'st Men Ramen-

ZO.M
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Zo. Me de siolk som der hosftode, de fulde PM
barene Bcene: Dc bade til Gud Fader i Himmerig?
det Barn sik Liv igien. Men Ravnen fisyer oM Aft
ten.

)i. Nu sidder Fru Irmindlmglad/ foruden all
Sorg og Qvide: Nu baver bun baads Broder og
Son ,oq sover hos Her, r Nlluus S ide. Men Rav
nen han stsoer om Aften.

Dalby Bwrn.
nda? saadanue Digtere tagnes kandman sssst ingen

<) Besteden vide. Hvad eller der ffal virre nogen Histori
st? Meemnq under, elZer at det er ellers digtet og pcm
fundet for Tidkort styld Uoi Trundelag l Norge , som de vil
de Lapper vaa vderfte Norste Grentzcr , der fra hores 03
spsrcs adstllliae Ercnwrlig Handel. Jeg holder det fore , at
Satbaus Vildfarenheds Lland haver sin Magt hos de Van
tro »h uanselige Hcdmnqc. Thi den er snarlig kommen vcm
Dantz som lettliiqen springer. Hvor ti! er et sandfærdigt
Tegn , at siden Guds Ords tiare Lins er oplend her udi Riget
iblant os, da vced man scw aot som intet at tale om faadanne
Spogelse. Uden hvis som endnu hulde til med den Babyloni?
ste SvMs og-lidet aate GUds udtrykte Ord 5 de endnuliNM
mc og stceve paa begge Beenene, u»

aaa? en Bis-rn paa Dalbv Hede / han er
de sterk oa fEd: Oxen 09 Hesten dem legger han

ode. Men vi bcere Fryden l Danmark.
2. Oxen og Heste dem legger han Ode : De BsW

der de wre fast ilde ved, at dem ffal tvinge den BwM
faa leed. Men vi bcere Fryden.

g. At dem ffal Winge den Bism saa wd ; Thi lage
de de Alle et nytßaad paa, hvor de stulde Bisrnen
grlde oa staa. Men vi bc??e.

4. Hvor de ffulde Bwwen gribe og siaa: Ds
K 2 lode
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lode de Svin paa Skoven gaa , del horde den Biorn
paa Braaden laa. Men di bare Fryden i Danmark.

5. Det horde den Biorn paa Braaden laa: Han
meldte et Ord som han kunde best, hvad haver jeg faaet
herfor Ge ste.

6. Hvad haver jeg faaet her for Geste: Bioenen
ned af Branden foer, en Christen Mand der for han
nem staar. Menvibwre.

7. En Christen Mand der for hanuem siaar : En
liden stund de rygtis ved , den Biorn han jlog den
Mand derned. Men vi bare Fryden.

8. Den Biorn hanstog den Mand der ned, der
kom ridendes en Hofmand fast, han horde hvor Bons
dens Hiem det brast.

9. Han horde hure Bondens Hierte det brast:
Biornen taler til hannem med Vrede , du tor ikke ren
de, jeg er til reede.

10. Du tor ikke rende jeg er til reede : Jeg stal dig
fuld vel mode, dumaamigbaadettueoghode.

11. Dumaamigbaadettueoghode: Haver du
Spiud og raffe Hcrnder , da haver jeg Klser og hvasse
Tander. Men vi bare.

12. Da haver jeg Kloer og hvasse Tander 5 De
baardes i Dage de daardes i To, den Tredie giorde
de lige saa.

iZ. Den ttedie giorde de ligesaa: Den fierde Dag
at qvelde, da monne Biorn.ewden Hofmand felde.

14. Da monne Biornen den Hofmand felde :
ke da vinder ou Seyer afmig, du stolte Ridder, delsi
ger jeg dig.

15. Du stolte Ridder det siger jeg dig: Ett Kon-'
gens Son for Snimen jeg var, En Dronning mig
til Verden bar. Mm vi bare.

16. En
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"l6""En Dronnina mig til Berden bar : Min (V,nf
moder mig wrstadte, hun vilde jeg blev evmdellg for
tabt. Men vi dcrre Fryden i Danmark.

17 Hun vilde jsa blev Evindelig fortabt: Her has
ver jeg lodet paa vildende Skov , giort Bonden stoer
Brast og meycn 11-lov. .

18. Giort Bonden stosr Brast og megen U-lov:
Baade Vinter og Sommersens Bid, de nyde for mig
ingen Fred. Men vi bare. .

19. De nyde for mig ingen Fred: De runde MN
Stlfmoder volde , Thi hun lod mig fortrylde.
. 20. Thi hun loed mig fortrylde: Hun bant dette
lerwßaandom min Hals, det giorde hun af.stoer
Falff. Men vi bcrre Fryden.
i 21. Detgiorde hun af stoer Falff: Kand du det
Jern albrydc, dit Liv saa stal du nyde.

22.' Dit Lw saaffaltdu nyde; Jeg vil hielpe dlg
af Baade, Maria' Son som alting monne raade.

2). Marice Son som alting monne raade, Han
Wsnc paa dlg dettehaarde Baand, saa veldet meM
hansHoyreHaand. <-

24. Saa vel detmegterHansHoyreHaand, om
Hofmandglorde over hannem Kors, oetßaand det
brast og han var lss. Men vi bcrre. .

25. Detßaand det brast og han var lss , han
blev til en Ridder saa bold, sin Faders Rige fik han M
volde. Men vl bare Fryden.

26. Sin Faders Rige fik han at volde: Dett
Hofmand fik saa goden Lon, Den Kongens foster
saavcrn. Men vi bcrre Fryden. - .^

27. Den Kongens SosterSa vcrn, de levde tll
sammen med Glcroe oq 33re: Hans Stifmoder gik
det saa mcget vene:

K ) 28. Hans
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28. Hans Stlftnoder gik del laa meqet

sprang bottiFlnttchcen, saa fik dun baadc og
Meen. Mcn vi dcrre Gryden i Danmark.

Hedebycs Giengangere.
eene som det andet Fabel og Eventyr, digtet afhiU

gamle Gkialdrer. At man »ed saadanne underlige Fan«
tast f vilde drage Menniffens Tanker til Forandring paa da
Deel, som usædvanlig, maa vel stee, aideelis u-trolig var,
Thi aidesomengangeredsde, ffullesaastaa op og lsbe oV
kring, som mange afwforsiand mccne, dce er jo Mej, og nM
Den Hellige Skrift. Ellers maa man fsrdriye Tiden / ogla«
sssMdant/ atseeHedenstttfs og takke Gud ftl
Raadsns Did ? udi hvilken vz ere bessgte.

Md Mig ad qvelde>jeg lagde mm Hest ndl
Helde> Saa vide da ganger der Ord af. " ,

2. At qvelde, jeg min Hest i Helde. Jeg
lagde mit Hofvst til en Tue, saa da vildes
dersove. Saa vide d,aganger der.,>'

3. Til en gierne da vilde jeg der sovs : Del,
forsteGovnderjegfik, dcn dsdeNandhantil miZ
gik. Saamdeda Zallger derOrdaf.
' .4« Der jeg fik, den dode Mand han til mig gik:
Og est du en udafmm M, dasialtdn fsre min Sug
i Ratle. Saa vide da ganger.

5. Udafmm M,da ffal du fms mm Sag i Ral
te : Og du ffal fare til HedebyKr boer alle mine Frw
der B< Saa vide da ganger.

6. Til Hedeby, og der boer alle mine Frender Ti!
Der bode ogsaa min Fader og Moder, der til min Sy
ster og kiere Broder. Saa vide da gangsr.

7. Fader og Moder, der til min Syster og kicrtt
Bwder: Der bon W?n Kirstine min vszme Biv og

hun
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unge Liv. Saa vide da ganger der

venns Biv,og hun formådde mit UM Nn
Baade bun og hendes Qvinder ftm, de Mide mg
udi en Sllke-Seng. , v' .

cz O'Mder FeM/ ds qvalds Mg udl en
Seng : De ftlde mig udi et Knippe Hoe-/ de ftrdennZ
yd til vildene Hsy. Saa vid,s da ganger.

lo Em"p? de forde mig ud M bjldem Hsy»
Den samme Svend som jeg tros da best, han nder tM
min gode Hest. Saa vide de ganger. > /,'

il. SoMjsq troede hest, han rider nu mm'Wde
Hest; Han Eder med mim Sslvbundne Knwe, han
sovtt hos Mt venne Liv. Saa vide. '

12. Sswdundne Knive, han
Viv; .nan sidder over mit brede BorV,han fpotM
mine Born msd uchsMOrd. Saa viVe da MM
der Ord af. ' '.' >

i2. Mit brede Bord, han spotter mme Bsrne
med nchoviff Ord : Han givsr dennem saa Wtßwd,
han spotterHcw for deres Merler dod. Saa vlde
da ganger der Savn af. —'- -^^^

1 4. Saa lidet Brod han spotter dem for deres Fa
derar dod: Han rider vaa Skoven med Mine HuNB

-de /' han deder de Nlde D'iur i Lunde. /'',
1 5. MedMlneHnnde, han bederde vildeWmr t

Lunde : For hvert det DM han beder i Have, da ver
ker han mig M af min MavZ-Saa vide °

16. BcdcriHave, da veMr han mig ud af mm
Grav: Men stal jeg alt Wtw UHannem ,gaa-> saa
-Ml etMoed dtt stalOn saa: Ogg vide da MM
der Sam af. - -'«
. K 4 MP
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Nosmer Hafmand.

denne Rosmer eller Rijmer ere trende Viser laczde, hver
laa almmdeliq haver det va'ret mcd

Oadan GMn'l i gamle Daqe. Ja hvad vllle
»l tale med de Gamle, efterdi vi ndl vor Tl.d hive biade 3

s"?''^lode sig de stulde havd Kunh.
Thi udi Sandbed maa ma«

!! at m.
! E)pegetftgtmna, hankand jo forstabe sig til

ffnlde han ikke gisre udi Hafvet oz
'pna norden, det som argere oq stemmere er. '

E>er boer en Frue i Danmark, Frue Hillers lille
sig kalde; Hun lader bygge en Borg

«funden ffznner over Danmark med alle. De maa
fta vel i Danmark.

,- 2, MMG Dottre bleve hende staalne fra, hun
MteOer demsag vide ; Dis lenger hun lcdtc des nnn

orehutWU,, sig selv til Angest og Qvide. De maa.
3- Og hun lader bpgge et Skid af n», med sine for-

MldmeMand ! OgMlader hun jaa vel besttteMel)
RlddeMg raste HofiM.nd.

4. Mole HiUers Zjle fulde sine Sonner til
Strande, alt baade med T ugt oq 3Ere ; Og de

DMe l det vm hendes hoyelia kicere.

demsaalange: Og de. seylede for saa bom et Bierg,
paa Landet monne de gange. De maa saa.

6< Og det meldte Jomfru Svane lliie, i Bierget
som hunhunde best; Hvoere os disse fremmede Sven-

Ogdet meldw den yngste Broder, han vari
Wiere trefMW Enkers Sonner,

M ICNZe da seyle vi Mde.

' 8. Udi
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8. Udi Danmark ere vl fodde og boaren. Frue

Hillers lllle beder vor Moder; Bor Svstcr blev os
staalen fra. vi hende endnu lkke finder. De maa saa
vel i Danmark.

9. Og est du fHd i Danmark , Fru Hillers lille
der din Moder: Det tand jeg for dig ey dolie, du est

min yngste Broder. De maa siia vel.
10. Og horer du det min yngste Brodsr,hvz blev du

ikke hiemme; Havde du hundrede og tusinde Liv, du
beholder ikke et aldcm.

11. Hun satte hannem udi den mindste Vma, hun
kunde i Huset see,hun bad hanuem for den
han stulde hverken grcede eller lee.

12. Rosiner kom af Seland hiem , og han tager til
at bande; Jeg lugter det paa min hoyre Haand, at
her er Christen Mand De maa saa bel.

13. Her fioy en Fucl hen over vort Huus, med
Chnsten Mands Been i Munde; Hun kaste de ind,

jeg kaste det ud> det snariste som jeg kunde.
14. Hun reede til hannem saa got tt Bad, HM

klappede paa hannem mcd Llste / Her er kommen min
Soster-Ssn og hannem kand jeg ikke Miste. >

is. Her er kommen min Obster-SGu, fra begges
vore Fademe Lande; MinWrelgivehanneMttyg

gen Tro. I vzUe hannem ikke bande. ' - ''' '^ ' ,^
16. Er her kommen din Soster-Sot! / fra begM

'eders Fadrenc Lande; Jeg svar det ved mln HHyesie
Eed , jeg gisr hannem aldrig våande.

17. Det var hoyen Rosmer-Kong, han heder paa
Svenns to; I bede stolte« Svane lilles Ssster-

Son for mig i Stuen indgaa.
18- Det var Svane lilles Ssster-SON, ban stul

de for Rosmcr indgange; Hans Hime ryster, hans
K 5 Krop
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Krop den ffalv, sau redoeligen monne haustande,
De maa saa ve! l Danmark.

19. Saa tog Rosiner hindes fttte
hannem paa sme Knw; Klappet han hannem saa li<
sieligen, det blev baadeguul og gråa.

2O Det da svarede stollen Svanc lille, I dragil
Herr Rosiner til Minde; At I Fingre smaa,
at klappe saa liden ct Kind.

21« DsrvarhanpaadetFemteAar, saalengdn
banuem hiem til Lande; HKlp nu Ssstcr Svane
le/ jeg ftttes paa hviden Sande.

22. Det yar stolten.Frue Svssue lille, hun M-
Mr for Rosiner at stande; Svenden haver saa KM
HIWetWM,, nu Knaes hannem hjem til LanZe.

2Z., Haver den Gdenb saa lenge i Havet vcVret,ol
stunder han hitm til Lande;, Jeg stal give hannem e>
Kiste med. Guld, gam hmwem saa vei til håande.

, 24. Sive Ichanncm eu'stiste med Guld, gaar hW
«em fta vel i Håande;, Hyre I det nMadle HierMi
Mrs, I bcrre dem begge nl Lcmde.
,;, ,25. Det giorde stoltcnFrue Svane lille, alt mel
saa megen lW; HuntWderafdet wde Guld, W
iMe sig selv i Kiste. .Mmaasaavel. - ,
-)-^6,,.OghantogHKandenpaa.sm.Bag, ogKists
ssin Mund; Saa gik-hgn dsn lange Bey, altH

De maa saa vel.
Nu haver jeg dia til Landet baaw, duft

baadsSoelogMaane; legbedcrdig forden OM
Ke Gud, du nefn ikke Jomfru Svi,uc«
. - 28- Rofmer sprang t Havet ud, at Bandet jV
sp i Sky; Der han kom i Biemtt ind , stolt SvaA
Mskunde han ikke see. De maa saa vel.
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Mie bom,' Saa sprang han fta vitomßierget, til
Flintesteen leve og sorte. De maa saa ve! i Danmark,

Zo. De vare alade l stollen Hlllers lllles Gaard.de
glades saa mungeluud; Hendes Bsrn vare kommen
tll Venner hiem,, som lenge havde varet afLande. Ds
maa saa vel j Danmark.

Dcn Anden Blse om R ozmcr Hafmand'
Oiqerviis som de sindes udi siq selv? saa sette vi disse Tre VistL

Z,dni rene etter den anden: Hvis MgeNqbed her er paa ferrs
de, det kunde de vslde, som enten Diglen have forst gwrNlier

sgsaa forandret.
VII.

ukkMeen og Elver Stem, og fiesr kand jeg ikke

til Maiw monne de stefne. Icg bryder aldrig min
Tro/ - '""'

2. De stisde Skibet i Havet ud, det brommet fom
Bioenen hm vrede ; Hviden Gaas tssGrnnden ftnks

Nyvoldte Tcolden hin lede. legMmmer aldrig.
Z. Det var ungen Noland'/chM sOgte/Ma'Hav-

Ons Bonb) Og der fant han em-liden grsn Sth som
iaa til Elines Bm. Jeg bryderMtz min <zM ' . -

4. Roland glk ad Bierget frem, ds Gni-
Per drive;' Mig-maa vorde

zeg man hctvifteljgcn blive« - ' -
"5. Det var ungen Roland, han kom der- ridendes

i Gaard: Det var hansSssm stollen Eline/ hul?
sioedvclfvotznNaard.

6. Og Roland znd at Picrget gik, fins HEuder
kunde han Ms wre; HErre Gud naade-'diZ fattige
Mund, hvad havde du her at gwec. > —'

7« Meldte del Eune vm ukimd/ hvi kommer du un-
gH



156 Dansse Klumps-Viser«

ger Svend her: Hvad haver du Bref eller Bud mei)
dig, bcdre maatte du hiemme vcrre. Jeg bryder aldrig
min Tro.

8. Gak du dig i Stuen ind, saa ftaasen og
vaad: Wen kommer ban Rosmer Riser hicm, han w
ver dig alt saa smaa. Jeg brytxr aldrig.

9« Sidde du ncder du ustiig du di
ne Besne: Kommer hmnHdffer rckkcnocs ind, HG
steger dig paa disse 'T^ene.

10. Hzem kom Rosiner Rekke Bcen og han blev
vred og gram: Saa mst da er h?r kommen ind, E
Christen Qvinde eller Mand. Jeg nimmer aldrig.

ii. Det var stollen Eline lilie ftemtmad, hun soer,
alt hvad hun kunde: Her flsy en Krage nu over vort
Huns, med dsde Mands Becn i Munde.

12>. Rosmer ffrigedc og sprang omkring , her er
Christen Mand inde: SM3 du ung ikke SandlM,
Aden Falff, jeg vil dig sta'gs og b.rEnde.

13. Eline lille tog over sig Kaaben blaa,hun Zik for
Rosmer at stande; Her er en Svend af Isiand,kom
men, han er saa min Frende.

v 14. Er her en Svend aflstand kommen, og er al
Byrd dm lige: Jeg vil hannem ftcere baade Tro og
huld, jeg vil hannem aldrig svige. . '

15., Det varede ikke fulde to Aar om,at ingen mm
hannen, kiende; Og det var stollen Fru Eline, hm
blev saa bleg om Kind.

16. Han var der fast to Aar, og lenger han ey vildc;
Stolten Eline blev med Varn ved haunem / der af kom
megsn Usnilde.

. 17., U)er stolten Fm Eline delte fornam, hun gik
for Rosiner at stande; Ville I give dcune stemmede
Svend, Orlofhiem til sine Lande.

18. M
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18. Vil den Svend hjem ti! sine Lande igien , oZ
siger du dct forvist ; Da vil jeg give hannem Sblv og
Guld , Og legge hannem det ien Kiste. Jeg bryder
aldrig min Tro.

19. Sacz tog han det meget wde Guld, og lagde
det ien Kiste ; Stolt Eline lille lagde sig indmfore,
Rosmer det ikke vifte. Icg nimmer aldrig.

20. Han tog Manden under sin Arm, oZ Kisten
paa sin Bag; Saa loed han under det salte Vand
gaa, saa listelig i sin mag. Jeg nimmer aldrig.

21. Nu haver jeg dig fstt til Land , som du seer
Soel og Maane ; Og jeg giver dig den Kiste med
Guld , hun ganger dig vel nl håande.

22. Jeg takker dig Rosmer gode Mand, du haver
mig sort paa Sande; Icg siger dig for Tiden ny,
Stolten Eline er med Barn. Jeg bryder.

2). Da rand Taare paa Rosmers Kind, som
Duggen driver for Elve ; Havde jeg ikke soret dig
Trygheds Troe, da vilde jeg dig her svelge.

24. Rosmer loed saa fast ad Bicrgct staa/somHin
den driver for Hjorte; Og der han kom til Bierget
hiem , da var Elme lille borte.

25. Stolte Eline tog unge Roland om Haand, de
ginge med gammen og lise : Den eene den anden for
talde sin meen, han maatte hende Beyen vise.

26. Rosiner blev i Huen saa vred og gram, han
saae ikke Eline lomme; Han blev til en Kampesteen
graa , og der staar han en Dumme. Jeg bryder al
drig min Tro.

Dcn Tredie Vise om Rosmer Hafmcmd.
z tdcn Tuil have atstiliiye Poeler og Danstc Ok-.aldrer , ta<

gensiqforeensiagsEvcmyr, og den hver efter sit Hovet
vg Indfald befattet udi Sangviis. Llgervijs som vi og see

K;stil^
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mstillige Potter have trakterer en stags Maleri, l'p,;
hycr paa eu Maner eller Fsr!N. Noqle salder dc-lne
zrold Rosmcr, nygle RuMsr. Hvllket jea holoer

VEre Rismc,r,f og bcmcrker enten Klampe, den w!n KiEMyh
eller b<,,

Ver. Find,es og Hesseue lille afaudre
Hellestcf, ?e. Som den forandring udi andre Nser oqsE
andensteds sindes. Thi kaud hver taqe,

hannczn best behager. Det er dog lige saa mcatt hos det em
jom hos det andet at uinde og bekomme, som tilfor» her W

ltoksommeligm er rsrt.
VIII.

Islands Konning lader bygge et Skib, saa ncrr O
lsland side: Og der det gamle Raad oar

det gik de Svenne til Qnide. Derds ftuge Krcd, udi
Havet ud da stylede de Normcrnd.

2. Rosmer lobcr i Havet ud, oa monne min Eoch
ikke due: Alle de Sklbe velle hau ti! Grund,de vare del

sin sinde tive.
Z. Alle da siunke de crrliae Kongens Mamd,

hver oq en for sig; Foruden hm uuge Aller Kongel
Son han fant den liden gwn (Ati.

4» Han fant paa fta lldet et Huus, med sine W
gyldene Tenge; Det gaa mig ligesom HErre Gui!
vil, og her stal jeg indgange» Der de finge Fred, M
Havet ud da stylede de Normcrnd.

5« Det var Aller Kongens Hon, han ind ad
Doren emn: Det var stolten Frue Eline lllle, hml
swed haunem op igien. Der oe finge Fred.

6. Sidde du neder du uselig Dreng, og varm dint
Bsen saa kolde; Men kommer han rekkendlS Rosmtt

hism, han dil dit Legem volde.
7. Side du neder du uselig Drena, og varm dine

fmasne Beene; Saa mend ved 'Aller kommerßosmel
hiem / hgn sWN Hizz Krop pag
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"3. Sildia om Aften kom Rosiner det var

et Aftens Qvelde ; I hvod haver du giort afChnstm
som du haver ham i Mide, der de fings Fred/

udi Havet ud da seykde de Normccnd.
9. Her sisy en Fugl alt over vort Huns, med Chn>

sten Mandsßeen lMunde; Jeg vcuoe nng om, jeg
kastedetud, ,c.7?c. Der desinge«.

10. Det var stolten Fru Heline lille, hun ganger
for Rosiner m stanoe: End cr her kommen en liden
Dreng/ er sod udi mim Lande.

11. Er der kommen cn liden unger Dreng, er fod
udidetßige: Da ffal jeg holde hannem tryggeligen
Tro , jeg vil.hanncm aldrig svig?.

12. Han var der udi Otte Aar, han kunde sin
Manddom ikke styre : Han aflede med Eline et Barn
saa fim, saa stille monne de dct fsre«

1). Det var stolten Fru Eline lilleø hun aauaer for
Rosiner at bede: Svenden haver her saa lenge varet,
det er ikke alt af kede. Der de finge Fred.

14 I lade hannem fare, han er mm Slcgt, I give
hannem Guld hin rode: Bliver han lenger i Bierget
lugt, hannem lenges vist til Dode.

is. Haver han her saa lcnge varet, og agter nu
hiem til Lande :, Jeg giver hannem en Kists med Guld/
den ganger hannem vel til Håande.

16. Ville I give hannem Kisten med Guld, I faa
hannem den paa Håande: Saa ilde lykkes hanmM
den Gave/ uden I sette hannem paa Sande«

- 17. Det var stolten Fm Eline lille, hun farer saa
vel med liste: Hun Zaar sig udi Lsnkmnmsr ind, vZ
legger sig i den Kiste» Der de finge.

18. Han tog Kisten paa sin Ryg, og Manden
ved sin Hcmnd ; Saa gings de sammm den lange Bep,^

WW^
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lgiennem det satte Band. Der de finge Fred udi Hq<
vet, ud da stolede deNorniEnd.

!). Nu haver jeg dig til Landet fort, du seer Hl!
Solen hin klare : Tll Fader og Moder, til Soster oZ

Broder, saa gladeligen maa du fare. Der de finge.
20. Haver du givet mig Gave? stionne, ogmigll

Landet baarn : Rosiner jeg kand ikke dolle , Frue G
ne er med Barn. Der de finge Fred.

2i. Rosiner blev saa underlig der ved, og hanneni
rand Taare paa Kinde .- Havde jeg ikke soret dig TrW

heds Eed, jeg ffulde dig siunke til Grunde.
, 22. Rosmer lober ad Havet ud, og han tog til at

laabe : Borte var stolten Frue Eline lille, uldage stoll
den Taabe. Der de finge Frcd.

2Z. Jo lenger jo meere han Rosiner vred, MOM!
paa Frue Helene kalde : Saa ftoo han bort ndi rode!!

Flint , og blev saa borte med alle. Der de finge Frei
udi Havet ud , da seylede de Nordmcrnd,

Elver Hey.
saadanne Spsgeri haver paa sig, ordelis viitlM

andre Stcrder. Hvorfore at de Gamle have lagt N
ser og Digt her om, er tilforne givet tilkicndc. de Gamle ude,,

tvivl vilde med denne Digtbetegne ug a vare, at unge Fol!
ikke letteligcn stulle ved sode og smigrendes Ord lade sig daall
og forstre, som ofte steer.

IX.

lagde mit Hovet til Elver Hov , mine Ovne de
sH finge en Dvale: Derkomgangendes Toe

fruer frem , som gierne vilde med ung tale. Stden jeg
hende fsrst saae.

2« Den eene klapped mig ved hviden Kind , den
anden hviffet mig i Ore : Du stat op sauren ungel
Svend, omduviltDantzenrore.

Z.VM
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) Vaag op sauren unger om du vilt
Dantzcnwre: Mine Jomfruer lkulle lor dia qvcroe,
de! fcltcjlc dig lyster at hore. Swen jeg hende forst
saae.

4. Den eene begyndte en Vise at q"crde, saa faurt
over alk' Qmndc: Striden Sl'o>n den stilles der ved/
som forr> var vai, at rinde. Olden jeg.

5. Sttlden Stromden stilles der ved, som forre
var van at rinde: De liden lmaa Fiffe i Floden svam,
legte mcd deres Hmde. Elden jeg hetlde.

6. Mede We i Floden vare, de legte med deres
Hale; 9ille smaa Fugle i Skoven vare, begynde at
qvldrei Dale: S'den jeg vende sorst saae.

7: Hor du sauren unger Svend, og vilt du hos os
blive; Davlllevikiendedlgßogogßune, der tilM
lcrse og strive. n'g hende forst saae.

8. leg stal la're dig Blsrneli at binde, og Bassen
op til Eeg; Dragen som ligger paa det meget Guld,
stal romme afLandet for dig.

9. Deoantzerudogdedantzetind, alt i den Elver
Ferd; Alt sad sauren unger Svend, og stolte sig paa
sit S verd. Siden jeu hende sorst saae.

10. Hor du sauren unger Svend, vil du ikke med
os tak 5 Da stal Sverd og hvassen Kniv, legge dit
Hierte l oval?. S'den jeg hende sorst saae.

11. goed, at
Hanen havde staget sin Vinge ; Vist havde jeg ble
ven i Elver Hov, alt hos de Elver Qvinoe.

12. Det raaderjeg hoer Twnms Svend, som rt>
de vil til Hofve; Han rlde sig ikke tilGver Hoy, og
legge sig der at sove. Slden jeg hende sorst saae.

«UH^^M^^-^HWHMAAHM
L San
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Saa vmder den Svend sin Jomfru.
WHaavelffeeat vore gamle Danffe Poeter have villet

staa noget andet under disse OmssabnitMr / som her og
andensteds omtalis. San at Kicrrlighed Vindes og ba?dcs ved
Kimlighed. Og ingen er saa forvilt og forvend med Sind

og Hierte fra en anden , at den staar jo til med liste at om
vendes,,

X.

(Ag tog GM paa min Ba.a , jeg vilde det Trcr
feloe; Der kom den Svend som Skoven nat

te, han stak sit Skaft imellem. Saa vinder den
Svend sin Jomfru.

2. Hugger du ned min Fcrdrene Skov, og giom
du mig dcnVold; Falder det Trcr og hsrer jeg det,

saa dyre stalt du det undgielde. Saa vinder den.
z. Du lad mig hugge detteeeneste Trcr, og gior mig

ingen Mode ; Fanger jeg ikke af vilden Fugl, jeg sor
ger mig selv til Dode.

4. Hor da fauren We Svend , og vil du lyde mit
Raad; Du fanger ikke af denne Fugl, uden du haver
tammen Brad. Saa vinder.

5. Han ffar Braden afsit Bryst, hengde den paa
Linde Qvisie: Brystet svedte og Braden sprak/ fuld

onder var Fuglen at miste.
6. Ned fioy fauren liden Fugl, med sine MM

hun ryste; Hun loe dertil, om hun forstod, hvad
Manden brugte for Liste.

7. Hun hakket, hun pikkede jo saa fast, den Brad
saa vel monne smage; Jo lenger jo meere hun aad der

af, disbedre det monne debage.
8. Neder fioy fauren liden Fugl, satte siq paa lM

dsn Sand; Hun blev til den ffwnmste Jomfru, hun
gik den unger Svend til Haand. Saa vinder den

Svend sin Jomfru.
Gre-
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t Idi dcnne Digt er opsm LM-ns oa Ulykkens Spegel. Den-
nennqcFrsikkcnvarZenqcrLip wrelngd, mcnEqtestabs

ustad un' Medlam maattc hun forfsge. Vcndels Land huk
der jeq fur Vendsyssel dersom mange Grever have holden

Huns t gamle Dage, :c.
XI.

blev fsdt iaa sped udi Bur, blant Fruer og an-
dreMoer; Svodte de mig udi Silke Lagen, og

saa udi Smrlaqcn roed. Der ingen Mandffulde
min Sorg alt vid?.

2. .Saa tiWqe fik jeg Stift Moder, bun var mig
ikke god; Hun laade mig i et forgyldte Skrin, hun

stiod mig ud for Flod.
g. Den eencßolgebarmig til Land, den anden

hun flog mlg fra ; End giordc HErre Gud min Lykke
saa goed, jeg kom paa Grunden at stan« Der ingen.

4. Den Flod dref tmg med sig til Land, den Ebe tog
mig derfra; Aldrig horde nogcn dey

saadan Bor monne saa.
5. Paa sidste giorde Gud min Lykke saa goed, at

Soen bleste mig nl Land, der k'M gangendes saa vild
en Ulv, alt paa den hvide Sand.

6. Der kom gangendzs Ulven hin gråa, han tog
mig i sin Mund; Saa forde han nng saa listelig, hen

md igronnen Lund.
7. Den samme Ulv var mig saa blid, han laeds

mig under et Trce; Der kom lsbendis saa rast en
Hind, den bcer nng i sin Lce. Der ingen Mand«

8- Saa fostrede dun mig udl Vmter, og saa udi
Vinter To; Forst nam jeg at krybe, og siden nam jeg

at gaa. Der ingen Mand stulde.
L 2 9. Der

Grevens Daatters af NmoE u-lttkke
line GM^ma^l.
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9. Der vatjeg udi Otte samselde Aar, udl den vil
de Skov ; Jeg sov saa mangen soder Sovn, for inden

den Hmde-Bov. Der ingen Mand skulde min Sorg
alt vide.

iO. Jeg havdeey andet li! Klader og Skiul, end
som den gwnne Lind; Ikke saa havde jeg anden Fo

ster-Moder, end som den vllde Hind.
11. Der kom ridendis frem en Ridder , en Ridder

meget Bold; Han stiod min Fostermoder ihiel, alt
paa den gronne Vold. Der ingen Mand.

12. Han ffiod ihiel min kiere Fostermoder, og
giorde os denne Bold ; Han svobte MS i sin Kiortel

blaa, og lagde mig i sit Skjold.
I Z. Den samme rigesteßidder,fostred mig i sit eget

Bum: Der var jeg hos hannem saa lenge, jeg blev
hans egen Brud. Der ingen Mand.

14. Han havde sig omspurt og ledt, min Fader
var en Grefve : Udi Vendels Land over Slotte og

Borge en Herre der han monne leve.
15. Den sorste Nm vi sammen sov, kom mig til

megen Qvide ; Der kommer hans Fiender ridendis i
Gaard , de stoge hannem ved min Side.

16. DenfsrsteNat visammen sov, kom mig til
Angest og Harm: Hans Fiender brode den Brude
huus Dor, de stoge hannem i min Arm.

17. Venner i Raad, gave mig
en anden Mand ; Prioren var han afCiosteret, Hen

Nilaus saa heede han. Der ingen Mand.
18. Det sorste jeg udi Closteret kom, de Nonner

mig vel klende : De fore om den sverste Gud, at Prio
ren var min Frende.

19. Saa fulde de hannsm for oven den By, der
steenede de hannem ihlel: leg stoed saa uarjeg saae

der
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der paa, jeg lide ikke meget vel. Der Wen Mand
stulde min Sorg alt vide. f

20. Paa M) da ginge mine Venner i Raad, gave
mig min tredie Gift: Kongens Son afEngelandchan
hede Herr Engelbret. Der ingen.

21. Saa vare vi sammen udi Vinter, ja vel i Vin
terNi: Det vil jeg for Sanden sige, Jeg sodde de
SounerTi. Deringen Mand stulde.

22. SaakomderOrloq paa det Land, mig til stor
Sorg og Qvide: De siog ihie! Herr Engelbret, 09
saa mine Sonucr Ni.

23. De stoge ihjel baade Sonner og Mand, det
maa jeg hoyltgen kare: Den tiende Sonde afLan
det tog, jeg feer hanncm aldrig meere.

24. Nu er min Sorg saa mangefold, som Jom
fruer de spinde Guld ; HErre GUd glade Herr Engel
bret , han var saa dydefuld.

25. Nu vil jeg mig i Closteretgive, i Closter under
Se: Jeg vil mig ret aldrig Maud give, jeg vil i Sor
gen doe. Der ingen Mand stulde min.

26. Ald mm wnlig Sorrig, den vil jeg trade undek
Foed: dlslcenger det jeg sorger, disverre da er min
Bod. Der macu Maud skulde min Sorg alt vide«

Ermno Kongens Ssn tager Eline unge
Axewo'ds Moder til Egte.

Wogle Danstc Vzscr,s,)m indholde gamle Histuriffeßedrifh
ere cndcc! um (Moss Handel. Hvorfore vi have ganet

m ulge forbi af ftadanln' Viser, og dem spard til en anden Tid?
om Aarsager qivrs at man i fremtiden stulde lade saadanne
udqaa for sig ftln. Men efterdi denne Digt rimer sig noget meh
disse formccrc, have vi ladet den lsbe hermed i Tallet. Thi at
dette stulde va?re cn sandfærdig Historie, holder jeg ingenlunde
fore. Ellers maa vi lade det blive, som Vi det sindc for os ufor»
MdretislnMeening«

L 3 De
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XII.

KongM Mand ride paa Volde, de bede baade
HiomogHind: De sunde under den Lmd saa

gron, et jaa lidet Kind« Udi Loftet der sovsr stol
ten Eline.

2. Toge de op denne lille Mard, svobte hannem i
Kaabenblaa: Fsrde de hannem til Kongens GaM,

de lode hannen, Fostermoder fan.
). Fsrde de h nmem til K.'rke, Christenede hannem

om'n Nat: Kallede de bannem ungen Axelvold, de
dulde hannem mcden de maatte.

4. Fostrede de hannem i Vinter, udi fulde Vinter
tre: Han bleo et det vcrniste Barn, man vilde med
Syne see. Udi Loftet der sovcr stollen Eline.

5. Fostrede de hannem jaa lenge, han var vel fem
ten Aar: Han blev til den gcvcste Svend, som rldtt

iKongens Gaard. Udi Loftet.
6. De Kongens Mcrnd gaar i Gaarde, de ffiude

med Stang og Steen: Frem triner ungen Arelvold,
han ffiuder dem alle til Men. Udi Loftet der som

stolten Eline.
7. Bedre maatte du gange udi Hoyeloft, og lede

sster Moder din: End du gaar her paa Volde, og stim
der os til Meen. Udi Loftet der sover.

8- Svarede det ungen Axslvold, han blev i Kin
der saa dleeg: Jeg stal vide hvo min Moderer, for

snd jeg kommer i eders Leeg.
9. Det var ungen Axelvold, han var saa tyst i

Sind: Saagaarhan iHsyeloft, adspor kiere Fo
stermoder sin. Udi Loftet der.

10. Hm I det kiere Foster-Moder,hvad jeg sporer
eder at: Vide I noget om Moder mm, I sige der
yver brat.

31« Hm
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paa: Jeg veed din Moder hverken levendes eller dod,
det siger jeg paa min Tro. Udi Loftet der sover stolten
Eime.

12. Det var ungen Axelvold, og han tog til sin
Kniv: I stulle mig enten min Moder vise, eller det
stal kaaste eders Liv.

i). Da aak du diy i Hsyeloft, dine Ord maadu
velfove: Du kald hende kicrre Moder din, som bcer
Guldkrone hin hoye.

14. D?e var ungen Axeloold, og svober han sig i
Skind: Saa Zaar han i Fruersiue for Fruer og
Jomfruer ind. Udi Loftet der sover stolten Eline.

15. Her sidde I Fruer og saa I Moer, Jomfruer
oghoviffeO.vmde: Der til og min allerkicrriste Mo?
der, om hun ellers er her inde.

16. Alle da sadde de stolte Jomfruer og ingen torde
svare et Ord: Foruden hin stolten Fru Eline, hun sat?
te sin Krone paa Bord.

17. Hcr sidde I min rette Moder,med hvide Hcrn?
der og stove: Hvor er den Son I sodde i Lon, I berre
Guldkronen hin hoye.

18. Lenge da sioed stolten Eline, hun svarede ikke
et Ord: De samme Kinder som forre vare rode, bleve
som som den Jord.

iy. Hun tog Guldbradsen af sit Brest, hende
kom saa mangt i Hu: Aldrig sik jeg nogen Son udi
Lon, nu hiclpe mig Gud og vor Frue. Udi Loftet der
sover stolten Eline.

20. Hor I det kicrre Modsr min, tykkes eder ikke
vcere stoer Skam: At I have det saa lenge duld, vces
ret Moder at stigen Mand.

21. Herldet MrMriste Moder, hvadjsg mons
L 4 Ns

' ii. Her du det kicrreAxelvold , hvi tager dusaa
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ne eder sige : Blde I noget as Fader mm , I maa dit
Me tie. Udi Loftet der sover stollen Eline.

. 22. Gak du dig udi Hsmloft, du vel foye
dine Ord: Du kald den vare kime Fader dm, som

Riddere tiem til Bord. ,
2). Gak du dig i Kongens Sal, for Ridder og

Hofmcrzrdind; Seer du Erland Kongens Ssn, dy
kald hannem Fader din.

24. Det var ungen Axclvold, han aqstler
lagen Skmd: Saa gaar han i Kongcns Sal, fol

Danner Konningind.
2s. Her sidde I baade Riddere og Svenne, og

drikke baade Mod ogViin: Og saa min allcrklan
ste Fader , om han ellers er her inde.

26. Hil sidde I kicere Fader min, jeg kaldes et Hit<
wßarn, Det klager jeg allermest sor eder, lykkes eder

ikke vme stoer Skam.
27. Alle da sadde de Kongenb Ma-nd, de sortncl

som en Jord; Foruden Erland Konaens Son, han
svarede det forste Ord. Udi Loftet der.

28. Delsvarede Erland Kongens Son,og saa tog
han pcm: Ikke er jeg Axelvold din Fader, enddog du

siger nu saa.
29. Det var ungen Axelvold, og han tog til sin

Knis: I stulle enten mm Moder egte, eller det stal
Maste eders Liv. Udi Loftet der.

ZO. Det var mtg stor Spot og Haan, blantßid-
Here og Ridder Mcrnds Mcrnd : At jea stulde holdes

et Fridle Barn , og er en Konge-Son. "
31. Hor du ungen Axelvold, duesten Forste saa

sin: Du give mig din Moder Eline, til kicereste Hu
stru min. Udi Loftet der sover.

32« Det varsam i Kon gens Gtard/ og Lyst at
hore
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horepaa^voldgaVsin^soderbort, haus egen Fa
dcr deilde tog< Udi Loftet der sover stoltW Cllnc.

a z'. Det var ungen Anlvow , stog op med hviden
saand: IGaar var jeg et Hute-Bmn, i Dag er

jeg Kongens Son. Udi Loftet der jover stoltsn

Eline. ... . H

Orm unger Svend.
Hst der haver stoer Venstad i fordum Tud imellem
A Danmarkis og Engelands Indbydere, betzndes end og
saa as disse vore gamle Danste Viser. Hvad denne Dlgt er an«
rsrendls. der om sindes intet i Historier. Orm er et gammelt
Navn, som brugeligt haver vcrret daade her i Riget og Enge«
lano, og er fast det samme som Gorum eller Gutorm, det er,
gode Orm eilrr Orm hin qode. Hvad Qvinde Liste bchrlve
tand, sccs af dctte Exempel; Undertiden til det beste, under
tiden ti! det verste, at Falst staar gierne sin egen Herre M
Hals, som man pleycr at sige»

XIII.

da var den gamle Greve, han vogner om mi-
die Nat: Fortalde han Dronningen sine ster

ke Dromme, daade fflot og over brat. Af Enge
land.

2. Mig tyktis det jeg paa Bandet var, hos dig Al,
lerklcrrlfte mm: Der kom stridendes en Orm frem,
han vllde m!g freden formeene. Aflutland.

3. Mm haver dwmt saa underlige, det er ikke Tant
eller Sank: Der kom en Orm udaf din Barm, saa
lldc hau mig stak.

4. I llgqe u?z ned min cedle Herre, I give det ikke
giem: Bel udi Tredive samfulde Vinter, da varer en
SondagsDrom.

5. Somme de stande udi tredive Vinter, og som
me Me uden et Aar: Som mend ved stolten Mette

L 5 lllle^
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derfore sorger jcg saa snare. Af England
6. Det vm ikke efter uden Dage to, hun fik saa A,

en <yarm: Da merkte hun Orm unger Svend/ a,
hanvarqvegißmm.

7. saa ve! monn«
hun det glemme: Greven sik intet at vide oer af, de!
volte hans sterke Dromme.

8. Frue Mette lille ganger i Hoycloft, alt med sa«
megen Liste: Dcr sodde hun det Forstclige Barn, ai
Greven det ikke viste. -

9. Fostrede hun hanncm udi Vinter, udi Vim
fieere end fem; Den gamle Greve hans Fader M
han laac bannem ikke idem.

iO. hunsanck
Guld l Skrln: Saa sender hun hannem til EnqelM/
til klcrriste Soztersin.

li- Hun stnde bannem til sin ModersSsster,vai
Dronning udi Engeland: Der var han i Femten
Bimer, hannemgiksaaveliHaand.

12. Der var han i Femten Muter, varholdeni
Agt og 3Ere: Kongen og Englands Dronning, dl
havde hannem begge saa kiEre.

13. Han tog Dronningen i sin Arm, klappet hen»
de ved hviden Kind: Det saae Engelands KonnilH
saa listelig under Skind.

14. Det frygtet Orm hin unger Svend, at Kom
Zen han det saae: Thi loed han sig Pillegrims
Klirderjkicrre/ afLandetmonnehangaae. AfEnge
land«

15. Pillegrims Klcrder dem loed han ffere, tog
Staven l sin Haand: Saa K han den lange Wey
hiem til Danmarks Land.

16. Der lM fom til sit Fssdcrne Land, saa lidet
vift
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Mchan af Qvide : Han klvdle sig Hest og Sverd
j hicm til sin Moder at ride. AfEngelcwd.

"17. Det var Orm unger Svend, han kom derri
dendls i Gaard: Ud stod stollen Frue Mette lille,
hunvarvelsvsbtiMaard.

18. Bcrr velkommen Orm unger Svend, allerkz?-
riste Son min : Hure lider Engelands Konmng bold,

og kicrre Moder Soster din.
iy. Vel da lide de adlmgeTo, svarede han over

brat: Som mend ved min kicere Moder, de jende
eder tusind gode Nat.

20. Det var stolten Frue Mette lille , hun hanncm
i Armen tog: Ud da stod den gamle Greve, han vcrr

deligenderpaasaae. Af Engeland.
2i. Det meldte den gamle Greve, sin Son han

ikkeklende: Hvo er os denne fremmede Gest, Itags
saavenliaenomHceude.

22. Fast heller maatte I det fare lade.end bruge her
saadant Spil : Jeg stal staa denne Pilegrims Mand,

det koste mig hvad det vil°
2). Det var Orm hin unger Svend, han vrcrd

tis ved der Ord : Saa drog han sit gode Svmd , og
siog sin Fader til Jord. < . 5

24. Lenge stoed stolten Frue Mette lille f hende tyk
tis det vcrre stoer Mode, Saa stride rand hende Taare

paa Kind , hun faae sin Herre der dode.
25. Nu haver du veget dm Fader, giott mig den

sorgelig Harm : Nu vil jeg slaa mig silv ihiel, og legge
mig i hans Arm. <. . .

26. Haver jeg veget mm kime Fader, M lidet ;eg
der af viste: Langt heller vil jeg doe end leve, baade

Land og Rige mlste.
27. Du tie qver Orm unger Svend, og sige vu
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lkke>aa:'Dlne Synder stal du anare Asio
nmgssalldufaa. Af Engeland. "

28. Saaloedhunreede en Spedalss Drik, ac
den sin Son at drikke: Hun lover bannem det ,l,
sandelig, hannem aldrig ssuldeffee Lykke.

29. Nuhal)erdubmkketdcnSpedalffeDrlk,d!
blegner Haand og Foeo : Alle de Mestere i Berden,
til de ffulle ikke rande dig boed. AiEngeland.

30. Det er dig bedres din end du dig sel!
skulde dode; Nu maattu gange hvor du vil, di»
Synder st'altubodc.

31. Han tog Staven i sin Haand, monne fra ss«
Moder gange: Han gik for Engclands Dronnings
Bord , med Sorg og megen Tvang.

32. og saa to«
yunpaa: Hvo lover os denne SpcdalEe Mand, iiii
til vort Bord at gaa

33. Han kunde sig ey lenger dolie, sine Hcrnde,
ban jammen stog: Ikke er jeg anden SpcoM
Mand, end den I udi Armen tog.

?4. Eder mindes I mig udi Armen toq , det giordi
edersHerre vee: Det tykkes hannein saa
wedßynederpaaatsee.

35- Saa drog jeg saa langt af Land, jeg frygtedl
for hans Brede : Det maa jeg for sandinyen sige', mig
selv nl Angist og Mode.

36. Tl)ktisdig detsaa ilde vcrre,at jea det ffulde
psrle: Skulde det end kaaste mig tre Tusinde Ster<

ung, jeg lader dig Helbred gime. AfEngeland.
37. Det var Engelands Konning from, han

M det Guld l Skrin: Saa sende han hannem den
Mester til Håande, saa langt over salten Rhin.

33. Den Mester hialp hannem med sin Konst,
ha«
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han blev en Held saa fin: Det giorde Kongen afEn
gelaud, hau gav hanncm Soster sin. Af Engeland.

39. Nn haver Orm hin unger Svend, forvunden
vcwde AnM og Harm: Nu er han en Forste fta

Mv, sover i Kongens Sosiers Arm. Af Engeland.
40. Han jover sig saa gladelig/ ved K ongens So

siers Side; Hvad Lykke Gud haver en Maud forjeet/
han stal den vlWg blde., Af Enqeland.

St. OlufKonnmg i Ziorqe.
lTXenne Msc omSanct Oluf Konge i Norge, er en Poetik

og itkc eu Hisioristc Digt. Thi vi finde intet saadant
udi de Norste Kroniker, at han stmde trcectcs med sin Bro»
der Harald om Norge. Dette findes udi St. Olufs Histo

rie , at Harald hans Halvbroder var ikkun Femten Aar galw
mel, der St Oluf blev stagen paa Gtikklestad i Norge den 29
Dag luiii, Aar efter GUds Byrd 1028. Det her om talis, at
han stulle seylct jgumnem Bierge og Dale, holder jeg fore stal
forstaaes , at han haver fiyd for sine Fiender, og dragen sine

Skib over Fielden afea Havn udi en anden. Som vi og lcrse,
atderhcmsiyde for Hogen Jarl ind i Viggeftmd, loed han
sig der hugge en gaug Vey igicunem paa den and'.n side, strives

at der haver va'M en sioerFvrsamling as onde Aander og Spo"
grrieiftrd med hannen!, hvilke han sizzlde dreven fra sig med
fine Gudelige Bonner. Og han drog saa deden giennem Guld

brands Dal og Hedemarken md til Sverrig, og der fra til
Rysland, som Historien her om videre formelder.

XIV.

og han? Broder, de trcrttis dem om
Norge Det er saa snurt i Trondhiem

at hvile.
2. Hans Brod- r, de trcmis om Norge Swr.

Hvilken as os best seyle kand, han ffal verre Kong i
Norgis Land. Det er saa samt i Trondhiem ar

hvile.
3. Best seyle kand/han blive Konge i Nomgs

Land.
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Land. Hvo af os jom forst kommer biem, han Kr
nis ti! KonA' over ald denne Egn. Dst er saa smi
z Trondhicm at hvile.

4. Forst komm?r hjem, han bliver sig Konn
Landet M'enc. Del svarede Harald Haardraade, i)«

vare jom du nu sagde.
5. Harald Haardwade, det vcere som du nu saO

Men sta! zeg seyle i Dag med dig, da ffalt du W
med mig.

6. I Dag med diq,da l?alt du stifte Skib med m
Thi du haver Ormen hin snare, hvorstulde jeg M
Oxen såre.

7. Ormen hin snare, hvor ssulde jea med Oxen f«
re. Ormen er saa snare som Sky, Oxen driver ft

langsom til Bye.
8 Snar som Sky, Oxen driver saa langsom j

By. Hsr du Harald hvad jeg siger dig, hvad dig G
kis, synes og mig.

9. Jeg siger dig, hvad dig tykkes, synes og mia. E
wtt Skib noget bedre end dit, saa gierne maa du m
mit.

10. Bedre end dit, saa gierne maa du tage M
Saa tag du Ormen hin glade, og jeg tager Ora

hin lade.
11. Ormen hin glade, og jeg tacier Oxen hin lak

Fsrst vllle vi til Kirken fars, forend vi rore vedSeyl
elier Ahre.

12. Til Kirken fare, forend bi rore ved Sevl M
Ahre. St. Olufhan gaar om Kirkegaard,som GB
da fflnner hans deylige Haar. Det er zaa faurt udi
Trondhiem.

13. Om Kirkegaard, som Guld da stinner hans
deMe Haar, Saa brat kom Bud for Oluf Kon-

niG
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M!g ind , og nu scylcr Harald Broder din. Det sr
saafautt i Trondhicm at hvile.

14. oy nu styler Harald Bws
der din. Da lad dem som seyle vil , Guds Ord
saa ville vi lyde til.

15. Som seyle vil, Guds Ord saa vilK vi lyds til.
Messen ervorHEmsOrd, Svenne tager Vand, I
gaae til Bord.

16. Bor HErrcs Ord, Svenne tager Band I
gaae til Bord. Bi gaa nl Bord, vi faa os Mad, saa
siynde vi os Stranden ad.

17. Bi faa oSMad, saa ffynde vi os Stranden
ad. Saa gingc de dem til Strande, som OM laas
for Lande.

18- Bl Strande, som Oren laa for Lande. Saa
snarlig de til Stranden udbåre, baade Anker, Tor»
og Ahre.

19. Udbare baadeAnkeyTou og Ahre, St.Oluf
satte sig i fremmer Stavn, sti ftcm Ore i lEsu Navß.

20. Udi fremmer Stavn , fri frem Oxe i lEsu
Navn. St. Oluf tog Oxen ved hvider! Horn, gak
Ml som dNM i Korn.

21. Bed hviden Horn, gak nu som dn gik i Korn.
Oxen tog til saa fast at stride, efter stod Bslgerne jo
saa stride.

22. Til at stride, efter sioed Bslgerne jo saa siride«
Han viste liden Dreng op i Raa, ste om vi kunde
Harald naa.

2Z. Op i Raa, see om vi kunde Harald naa. Jeg
seer ikke meere til all Verdens Pnis, end Toppen udaf
Eege Riis.

24. All Verdens Priis, end Toppen udaf Eege
Riis Jeg saae under Norriges Land, Silke-Seyl og
Guldißal)d. 25. Un-
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- 25. UuderNorgls Land, Si!rc-S'yk og
Rand. Jeg seer under Nomgls Skcrr, hvor Orme,

Sll^s-Seylba'r.
26. Under NoraeLmws Side, Ormen saa

frsmffride. St. Oluf klappa Oxen paa Leude, dz
maactt end noget bcdre srcmrende.

27. Paa Lende, du maatte end noqet bedre srw
rende. St. Olufstog Oxen ved sit Sye, langt dch

maa du ad Havet drive.
28. Bed sit Oye,langt bedre maadu ad Havet W

ve. Da begyndte Oxen at dczse saa, de BaadsniM
kunde ikke paa Bonken st^a.

29.' At beise saa, de Baadsmcrnd kunde ikke pai
Bonken staa. Saa tog han Bast og sterten Lim,

der Mlid bandt Baadsnmnd sine.
30. Og stcrken Linie, der med bant Svennesm

Det du, meldte den Styres Mand , og hvor da seyie k
nu frem.

91. Den Styres Mand, og hvor da sevle vi w
frem. St. Olufdrog afsine Handsse smaa, og seli

maatte han til Styren gaa.
32. Sine Handste smaa, og selv maatte han ti!

Styren gaa. Bi style frem ad Blerqe og KlippeM
neste Vey som vi kunde hme.

Z 3. Ad Bicrge og Klippe, den neste Vey som l>!
kunde hitte. Saa seylede de over Bierge og Dale,'

de bieve som de vare Vand hin klare.
34. BlergeogDake, deblene lom devare VM

hin klare. De fcyledc over den Fcld saa dlaa, ud dll
lsbe de Trolde saa smaa.

35- Den Feld saa blåa, ud da lobe de Trolde ft«l
smaa. Hvo seyler over nut Guld saa rod, og hoo da

Awr lmu Fader denne Mode.
36. M
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Z6. Nn Guld saa rod oa bvo da mu?
der ocnne Mode. Stu! dn der oa blw li! inds
til jeg kommer Mdagc zglcn. Tet er «aa fau t i Trond
hiem al holle.

Bllv tii indtil jeg kommer iilbagc iaien.
Saa sev!cdc ds over dc Skaaner knolde , til Slcelt
blev? de surlc Tro!de.

ZB. De Skaaner Knolde , til Steen blcve de sorte
Trolde. Udstaar Kierllug nnd Rok og Teen, St.
Oluf, hvi Kyler du os M M?cn.

Z9. Mso Rok og Teen, Sl Oluf, hvl hyler du os
til Meen. Sl. Oluf med dtt rsde SkcZ/ hvi seyler du
igienncmmluKttlder Veg- Dctersaa.

40. Det rode Skcg. hvi styler du igicnncm min
Kie'der-Mg. St.Oluf sig tilbag? saae, stat du der
og bliv M Kamp hm gråa.

41. Tildage saa, stat du der og blw til Kamp bin
gråa. Saa scylede de foruden M:eu der vlgte for
dem baaoe Slok og

42. Foruden all Men, der vigte for dcm baade
Stok og Steen. Dc scylede som de kunde
ingen Mand kunde Snncne paa dcm feste.

43. Kunde allerbest/ ingen Mand kunde Syne pact
dem feste. St, Oluf fpeudte Buen for sine Kncr?PlZm.
falt bag det Eeyle-Trcr«

44. For sine Knck, Pilen falt bag det S'yle-TrG.
Han ffsd ud af fremmed Stavn/ Pum fatt bag
Oxen i Havn.

45. Af fremmer Stavn , Pilen falt bag Ojcsn i.
Havn. St. Oluf trode saa ve! vor HErre / dcrfors
kom han tre Dage fsrre.

46. Saa vel vor HErrs, dersore kom han tre
Dage fmre. Harald blev i Huen zaa vreed, han

M siablZ
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stable sig ti! en Orm fta leed. Det er jaa faurt
Trondhiem at hvile.

47- I Huen saa vred, han stabte sig til en Orn
saa leed. St. Oluf han var en Gudfrygtig MM,

thi blev han Konge i Norriges Land. Der er fta faun
i Trondbiem.

48. En Gudfrygtig Mand, thi blev han Konge i
Norriges Land. St. Olufgik i Kirken ind , han tab

kede Gud af Hierte og Sind. Det er saa.
49. Udi Kirken ind, han takkede Gud afHierte og

Sind. St. Olufgaar om Kirkegaard, der stinne!
en Giselas hans Håar.

50. Om Kirke-Gaard, derstinneren Gistlafhani
Håar. DenGudvilhielpe, han kommer vel frem,

hans Fiender saa baade Laster og Skam. Det er saa
faurt i Tnmdhiem at hvile.

En mwen Vtse om St. Oluf Konnmg
i

Ilt man haver tillagt St. Oluf, at han stal have havtlM
at bestille med disse Trolde,som udi Viserne omtaiis,

holder jeg fore, at stal forstaaes derved, at han formedelst
Guds reene Ord, som han stiftede og forfremmede i Norge,

Island og andre omliggende Ser, haver forhindret Satans
Spogcri, hvormed de onde Aander haver forfsrd den simpel

Alluue i gamle Dage i Norge , saa vel som udi andre LandjW
under Hedenstafs Vildfarelse og Blindhed. Saa at Satan,

ikke haver havt den Magt siden den Tid, som han havde til<
forn hos Vantroens Bern. Saa findes vcl ogsaa udi St. O?

lufs Historie, at han ofte haver vEret i stoer Livs Fare, og
er deraf dog underligenhiulpet, ndlMirakels-Viis,afGuds

stinbarlig? Naade og synderlige Undsa?ttnmg. Hvilket med
disse Digt gives tilkiende, at den som sig forlader paa GM,

bliver ikke forladt , men fanger Magt og Scycrvinding ved
HErrensNavn, som er det faste Taarn, til hvilket den Retftw
dige fiyer, og bliver hiulpen.

Det
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var Sanc! OlufKonnmg saa bold, han
dvr for Norges Lano: Guds Ord han styret og

Remen dan bod, siuwe holde daade Qvinde og
Mand. Der simner Svel som Guld hin rode udi

Trondbicm.
2. St. Oluf lader sig en Bnekke bygge, det fkeede

udi Marstrand: Han agter til sigHornelummer/ de
Trolde til nn'gcn våande.

g. Det da svarede den Styremand , han stod PNK
Bonkn bin brcede: Til Hornelummer paa var al
dlla aod Havn , de Trolde saa leedc.

4. Det meldte Oluf Kong as fri Mod han sprang
forst i den Stavn: Kast paa Oxey bande Neeb og

Tov, lad gaae udi lEsu Navn.
5. Saa fast han knyste, saa fast han puste, han

monne mod Bolgen ffnde : Saa seylede de ind for
Hornelummer, de Trolde til megen Qvlde.

6. ledtm dan stalkcr ud med de Bmge, ud med
de Klipper blåa: Der saae han St. OlufKong, oZ

Open under hannem oaae.
7. Ovne havde han som en brendende Baal, med

Munden monne han strlngre: Negler havde han som
Bukke Horn, stoede alle ud for hans Angre,

8. h>wde vansom enHcsteman, siog neder
til hans Kncr: Rumpen havde han lang og lodden

hans Klor va» stamme at sce.
9. Alona kom her nogen Snekke for Land, enten

nu eller nogen sinde: Jeg kunde jo med min eencsie
Haand / d'age den i Blcrget lnd.

10. Det svarede hannem St. OlufKong, han
loed sia ikke forlange: Kast paa OM Bast og Baand>

forsog hure det ville gange.
M 2 Tl, Han

" "" " XV.
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ii. HantogOxenomHont og Stavn, hanaz
tetmgiorehannemvee: Strax sankhan udi Klipp«
necd , saa dybt over begge sine Knc?. Der stilW
Soel som Guld hin rode udi Twndhiem.

12. Herstaarjeg udi Steen nedsiunkst, her W
jeg nu fortove: Rygge-spend og Haande-dreZt, h«
vild jeg med dig prsve.

iz. Dutienuqver, du fuleste Gast, du bliv
vend til Steen: Stat du der, til Domme-Dag, °«
gior ingen Christen Mand meen.

14. Ud kom lobendes den gammel Kierling, ft
ftare monne hun sige : Hun raabte saa hoyt, hun ft«
saa bredt , St. Oluf bad hun bortvige.

15. Det da undrede de andre smaa Trolde,som B
de i Biergct igien : Kisrlingsu talds ikkun et Ord,lM
gik hende da til meen.

16. Monne han ikke der Rodffeg vcrre, som o!
haver lange Hodt: Komme vi ud med vore lernstM
ge, han bliver lidet afos bst.

17 Det steede der udi Hornelummer, det steedl
rst aldrig fore: Det Bierg det blev med Vand ow
lugt, man sant der ingen Dsrre.

18. Saa satte de Rumpen paa deres Hofvet, dl
vilde paa dem indrykke : Halsen gik dem ned for BG
deris Ryg i alle smaa stykke.

19- Nu lakker hver Mand den gode GUd , og saa
St-Olufhm gode: Nu seyler hver Mand tilHorw
lummer, og times der ingen Våande: Der ffitM
Soel som Guld hin rode udi Twndbiem.

St. Knud Konning udi Danmark.
som denne Konning Knnds Historie cr anrsrendcs,

er den videligen bcstreven af Saxo Grammatico, udi
hans KrsMs Ellefte Bog. Saa her gwres ikke jWg FM

lati
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iale behof pM denne Sted. At han saa hsyligen bersmmes

f sin Dyd og Fromheds siyld, findes vel saa udl Sandhed
We virret. Men at nogle gwre saa meget hera , vol
de PapiMe Skridentere, og en deel kommer her af, som
ellers almindcligen steer med de gamle Bednster, som Poe«
ten siger: „ .

St. Knud Kong blev flagen udi Otthense,
Aar efter Guds Byrd iO7B.den ic>Dag.

lulii eftcr Middag.
XVI.

/Ztoelen ffinner saa klar om Dagen, alting giver
hun qoed styrke, det er nu kommen saa vel l i.ag,

at borte erNatten hin morke. Den adle Herre de
vog med Ursst.

2. Danmark sig gleder og fryder med stel, og stan
der i feireste Gwde: Utydffe og Trolde ere stagne chlel,

vg Afcmderi er ode. Den crdle Herre de vog med Umt.
enKonningßold, loedsig

Gud fast behage: Han gav hannem Niger og Lande i
Vold, han siulde hans Ord fremdrage. Den crd-

le Herre de voamcdUrcrt.
4. Kong Knud saa hede den Herre from, Kong

Svend hans Fader de kalde: Der Harald hans
Broder voe lagd i Liig, de Dcmffe hannem udvalde.

5. Hans Dyd og Fromhed loedsig tee, til Gud sit
Hicrte han vende: Med GUds Ord og mtfcerdige

Dom, lod han det merkeligcn kicnde.
6. Ratte Bodere giorde han med stel, og hver sit

eget maatte nyde : Saa strcengeligen ioed han straft
fs Urat, paa dem som Loven monne bryde.

7. Den Christen Kirke holt han udi agt, den reens
Lmdomhanheve: Klerkerlet som fme var forsmaad^

M 3 i hans
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i hans Bid vare gieve. Den adle
med Uroet. .

8. Han gav dem Frihed mangelund , bod hvei
Mand dennem ae cere: Fordriste sia nogen at M«

der imod, sin Strafden maatte han bare.
9. Kirker og Kloster bygde han afny , baade Gch

og Rente tillagde: Saa rundelige« bleve de LM
forseet, hver sin Nsdtmft havde.

10. Paa Dalby Kirke det kiendes endnu, dijlW
paa Lunde Domkirke : Hvad han i Rostilde hav«!

stlftet til bcste , de love de vise Klerke.
11. Han tog i sin Kongelig Vcern og Skm

som han det soer og jette: Kirken og hendes Persom
alls/at ingen dem forurette.

12. Thivoxte derLcerde Mcend iLandet op, so»
Bogen havde lcerd til Prikke : Hver takkede Gud so«
han kunde mest, for saadanne Gaver og Lykke.

IZ. Havde nogen paa sin forbedring oy Lyst,
fremmede Land at fars: Hannem gaves Guld «

Pending i Haand, han torde ey Trygler vcrre.
14» Dermed komme lcerdeMcrnd hicm til Lanl,

som Riget med ZEren kunde time: De vare forsoD
i SEder og Sprog , og mest Guds Lov din reene.

ls< Hofmod og saadanne Letfærdigheds IldchO
de ingen Platz til Hofte: Uden smiger og Achitopheli

Art, de weente deres Herre med love.
l6. Alt hvad Harald hans Broders Tiid, W

kommen afSkik og Lave: Lod han medFlildoprctll
lgien , og til sin Ordning drave.

17. Hvad Riget tilhorde det tcrnke han paa, al
det tll Rlget maatte blive ; Da Ncrt og Fred i Landet

var sat, til Orlog monne han sig give.
18. Prytzen og Churland Zrsd han an, de Han-

ne
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mm til Håande ginge : For dms Herre og HAet over
si " de hannem med Glcrde undfinge. Den erdleHeM

som hans Broders Tiid, fm
Danmark sig atstilde : Han agtet at drage med gand.

ste Kngs-Magt, og giore dem hzemme et G'lde.
20. Thi bod han Leding om alle Land,

De lyde hans Bud af alle Seyres
havn, de vare i Modet fta troste. .

21. UdiLimfiord lagdes denFlodem^
Vestre side: Hans Broder Oluf tilsagde hannem

Hielp, der paa saa monne han lide.
22. Men Oluf var Cam mod Broder sin, hans

Liv og Riget attraade : Han holt hannem op paaM
ffer Fund, paa smigrende Ord og gode.

22. Jo lenger Kong Knud sin Broder
mindre han hannem sende: Der Kost og Splst, for

ceret var , saa glk hannem Folket fra hende.
24. Olufgik med Trcedsthed omkring, den meemge

Mand forforde: Han klagede sin Broder at legge pass
Skat, oq tvinge med Loven sin haarde.

25. Bilde ikkun menige Mand folge hansßaao,
det skulde dem give stoer Baade: Hver siuidesig llste

hiem til sit Huus, og Kongens Flode forlade.
26. De fulde hans Raad og listig Forgtft , og

mente de gwrde med rette: Ustadig er Almuen l Hu
og Sino,saa snart Belgierning forgiette. Den cedle.

27. Dan Kouqen formerkte sin Broders Svlg, tll
Slchvig loed han stefne : Der fant han sin Broder U

tro, han vlloe dec paa hannem hefne.
28. Toae de OlufsomKongen det bod, lagde han

nem i Jern og Boltes Der hmlp ey Broderstaf eller
Forbon , Lon som Skyld forvoldte.

M 4 29. Der
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29. Der m Bk Ryqte og
monne da wrstrekke: Kong Knud dcnHaan oq sw

fie Opror, efter Loven paa dem vlldc vrckke. Den M
Herre de vog med Uret. uU

39. Thi stuldedcentsn deres Aadel lade, oa dm.
Hal en nnjts: Eller de stulle romme Landet uo, Loss

eller Ulykke at friste. ' '

End wr den Herre saa mild oa goed, dm,
Gtraf loed han formiide: Ustraffede skulde de

hver Mand, om de ellers Tiende vilde.

Hun vilde dem VM
s handheve dem M det beste

vare saa stive i Sind, s«
traaotzM mod deres Hcrre: Maatte de for bann

ey nyde ,n'ed, det stuldc end gaa hanncm vcrrc.
84» De stoge sig

bllde hannem plat fordnve: Til Foen saa drog dei
«rols Kong, han agtet udi Freden at blive.

de for Kongen saa stet sin Tak: Han bad hannem w
Ve og bolde Foed, denne Fnde vilde tzau

«edle Herre det vog med Uret. - -^
36. Med Almuen talede han udi Lsn, oa bad dm

sn fremfare: Saa brugte han Judas sin Formom
og Kongen kom i deres Snare.

37. Han meente at Blak forde Alting til Md,
da forde han mest til Feide: Han troede hannem m

han torde ey ved, at tro paa falster Leide.
Delte maa vel kaldes med Rcrt oa Skal, m

Blakkes Hest at ride: Et andet m msem, et andet at
M, dem daare som ver paa lide.

39' SW tMOde siZludems frem udi Fyen, til
„OttheM
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Ottbcnft monne de haste : Fynboerne Mddes og hiul
pe last t!l , deres rette Herre al forkaste. Den crdle
Herre de voa med Urctt. «°

4O Udi lanct Mans Kirke det steede, den .yerre
sin Bsn ver Porde : De brode op Dmrs og fulde deL
ind/ den cedle Herre der Myrde.

41. Den lsrsts Mand der blev flagen, var Blak
den falste Forrcrdcre: Saasiogesder fieere af Kon
gens Mand , Bendlcts hans egen Broder.

42. Den fromme Konnmq der Liyst lod, M vel
med Gud det mecnte : Kirken og Klerker med Tro og
Find , med Lw og Blod han tienle.

42. staarKans Rygte og cerlige Navn, saa vel
hos Mand som Qvmdc: For faadanne Dad med
stort Eftersavn . ft'a Tud til Md til Minde.

44. Hans Lcacm det hvzlzs under sorten Muld/
hans hos HErren monne vcere: Saa ffulle
Guds tro udoaldc Boru, den varendis Krone bone.

45. Gud qwc os Naadc, fin VLre at soge, det Evi
ge at wcrnke: Denne Verden foragte med all sin
Bcrsen, som os kand Glcrden forkmnkc.

46. Langt bcdre det ex for Guds Sagdoe, cnd
Verdens Guld at cye: bedre det er hos Gud
at leve , end vandre paa Syndernes Beye.

47. Guds Ord det bliver, denne Bcrsen forgaar
og monne saa snart bortfare : Thi elste sig hver det
LMcndefce, tll Evlg D'.d rand vare. Den adle Her
re de voa med Ur-cet.

St. Knud Hertug.
Hcrttza Knud var Konning Erich Eyegods Son,

somvar Kt.Kund -
sir-thsllns Denne Hmu>z Knuds Historie sindes
udi Sarontt' Kronile ? den Trcltende Bog. At hvo jon: ly-

M 5
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sier der noget videre om at vide, hvad ydmnm
smstendige Vilkor her mcdfslger. Ved Harrestcd Kirke,
Swland, en Mil Vegs Nordost fra Ringsted, vises endn»
denne Kilde som her omtalis udi Visen , og haver vcrret stoer
Misbrug hos i gamle Dage under Pavedommet. St. Km
Hertug blev flagen , Aar efter Guds Byrd, 11 30. den siveM
Dag lanuarii for Middag,

XVII.

ville vi tale om Hertug Knud , det beste vi kW
depaasinde: Han var over Slesvig en Hem

prud, trofast afHime og Stnde.
2. Urcrtviished den lagde han ned, med sine um

vise Doninie: Saa mangen Mand der glades ved,
og mest udafde Fromme.

3« Hans Dyd og oprigtige Manddom, gik Savn
udafsaa vide : Han blev bekynt all? Landstaft om, del
monne hans Fiender fortryde.

4- Magnus hans egen Farbroder Son, fortrsh
hannem vcrre sin Lige : Thi lcigde han Raad moh
hannem udi Lon, hvorledes han kunde hanncm svige.

5. Han sende tll Knud sit vijje Bud, at mode udi
Hmrested Lunde: Han vilde der tale med hannem et
Ord, det var af Falffheds Grunde.

6. Hertugen trode sin Frende saa vel, vilde sig ey
lade afmade : Der maatte vcrre under hvad vcrre kum
de, han vilde hannem der mode.

7. Den neste Nat efter Siette Dag,fra Nyt-Ams
Dag at telle: Hertugen lagde sig der udi Mag, udi
Harrested monne han hvile.

8- Aarlig den anden Dag timelig Tiid,alleene gjor
de han sig rede : Ti! Magnus sin Frende han henreed,
som han loed hannem ombede.

9. De Herrer de komme i Skoven sammen , be
gynte indbyrdes deres Tale : Det blev Hertug Knud

for«?
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fomdenGannnen, hans Frende lagde .hannem udi
Dvale. . . _

10. Strax maattehanseeenmegtlgeHar, lern
klcrd af Skoven udkomme: Derypedes snart en an
den Fcrrd. ikke meget paa Hertugens Fromme.

11. Thi spurde ban Magnus i Venlighed ad,
hvad saadant siuwe betyde: Om der var Falff og
Forraden oplagt, og ban sin Tw vilde bryde.

12. Han svarede strar,nu er det best, at vl her
get Me: Hvo cftsl min Fader stal vare det nest, m
det imellem os bytte.

13. Saa snarlig han sit Sverd uddrog, den an
den det ikte forvente; Saa vredeligen han til Hertu
gen hug, det paa hans Hojvet Kende.

14. De andre Formdcre fulde hannem paa, med
Svard og hvasse Spiude: Saa gridsteligende alle
paa oannem floge, han maatte ey Leiden yvde.

z5. Saa lagde oe ned dette crdle Blod, foruden all
Skyld og Brsde: Det volte at han var from og goed,
det monne hcmnem Magnus fortryde.

16. Han tenkte han kunde sm Fiende med Llst, og
saaledes tage af Lwe: Da blev hatt Konmng i Dan
mark vist, ingen stulde hannem derfra drive.

17. Hans Agt hannem ftilede mangelund: thi
han paa Ura't fordriste: Hannem hialp ey falst Paa
sund, sit L'v derefter han miste.

18. Udi Fotevig blev ban stagen ihiel, med Bisper
sex vel gicve: Det steede af GUd med Rcet og Skal/
gt de saa straffede dleve.

19. Paa staden som Hertugen blev myrt, monne
strax en Brond opvelde: Uffyldigt Blod haver med sig
fmt, su Teczn ved klaren Bandkilde.

2Q. At bygge paa GUd, er Tryghed stoer, hanvll
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vil Sine cy undfalde: Han
og Mord, baade her og Me med alle.

Kong Erich Emme og Sorte Plog.
Glenne Konnwg Erich Emunis Historie beskriver Saxo udi

.sin Krsnikcs Fwrtcndc Bog i Begyndelsen. Men del
settes anden Aarsag til hans Dsd end her udi Visen. At Sw
te Plog stulde esset sinKrigs-Besoldningaf Konaen, og dcc
han det stulde faae, kom en Bonde ind som Nagede om
Plog Sorte. Og i det som Kongen vllde forbiuipetVw
den til sin Ratt, stinger Piog hannem sorrsrdeligen ihielW
Tinget. Men paa hvad Ting det stulde va?re steed, nefnij
Me andet, end det stulde vEre stecd Sonden Ribe? hvilkcl
troligt er, efterdi Historien mcdfsrer at han samme Tiid hult
Herre«Dagc udi Ribe, og Liget er did fsrt og lagt i Choret udt
Domkirken, dersom hans Begravelse endnu findes paa denm
Dag. Nogle meene at det stulde vcyrc stecd paa Vindings
Herretz-Ting, men udi Sandhed holdis fore at det er steei!
paa Urne hovet Ting, dcv som SZnder Intlands Ting ham
vceret holden i gamlejDage, og eudnu nesncs at stulde hol
des afKongcn og Hertugerne Aarlig ved samme Landsby/ M
iangt fra Bredsted Kiobsted. Kong Erich Emune blev stagen
Aar efter Guds Byrd HZ9-'

XVIII.

Marlig om Morgen Lerken hun sang , under saa gwn
en Lide: Herr Carl Mder sig for sin Seng.

Kongen afDanmark lader det hesne.

2. Han drog paa sin Skiorte saa ffwn, under saa
Zron en Lide: Der til stukken Trye med Silke gron.
Kongen afDanmark.

3. Bukkestinds Stofls drog han paa Been, un
der saa gwn en Lide: Forgyldte Spore speudte han
omkring. Kongen afDanmark.

4« Forgyldte Spore ipendte han omkring, under
ber saa gwn en Lide: Saa rider Hen Carl eeuc til
Ting. Kongen afDanmark.

5« Hen
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""ITHcrrCarl rider ad" Vcyen frem, under saa grsu
en Lide: Saa mange Under da prsver han. Kongen

afDanmark lader dcthefne,
6. Herr Carl ban ganger adTmge frem, under

saa gron en Lide : Der rommer for hannem saa man
gen Mand. Kouo.en af Danmark,

7 Dan KoncM heder paa SvcnneNi, under
saa.arM en Lide s I binds Herr Carl lade mig det see.
Kongen af Danmark.

8. Op da stode de raste Svenne M, under saa
qron en Lide : De bunde Herr Carl, loeds Kongen det
see. Konaen af Danmark.

9. Hcrr Carl for oven den By , under
saa gwn en Lide :'Ds lagde hannem paa en Steile af

ny, Konaen af Danmark. ,
10. Saa brat wn Bud for Herr Plog ind, undsr

saa gwuenLide: Dan Kongen lader steyle Broder
din«

11. Hen Plog sprang over brsdsn under
saa grsncn Lide: Han gav derfore ikke mange Ord.
Kongen af Danmark luder det hefm.

12. Bukksstmds Stofie snsrde han ad Bsen, un
der saa Zron en Lide : Forgyldte Spore spendle han
omkring.

iZ. Forgyldene Dpore lpcndteyan omkring, Ms
ber fta grsn en Lide: rider Herr Plog 'esne til

Ting.
14. Saa fast han reed, end fasierhan rends, nns

der saa grsn en Ade: Sin gode Fole der over HM
sprende.

15, HerrPlog han Zangsr ad Tinget frem,
der saa grou en Lide : Dan Konning han stander han^

nem op Wen.
16. Havds
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1 6. Havde jeg her vcrret fore i Daa,
Zron en Lide : Da havde det vcrret bedre i Lag. Kcn<
gen afDanmark lader det hefne.

17. Min Broder erlagt paa Steyls uden Bro,
de, under saagron en Lide: Dan Konning det ,qan<
Zcr eder vist til Mode. Kongen af Danmark lade
det hefne.

18. Men havde jeg kommet for Timer fem, w
dersaagwn en Lide: Saa visselig stulde han fO«
mig hiem.

19. Nner min Broder ved Livet ssile, undersø
gronenLide: Dan Konning eders Tro, den«
spilt. Kongen afDanmark.

20. Dan Konnina meldte et Ord med Skal
under saa gron en Lide : Din Broder fortjente si»
Dod saa vel.

21. Naarhvermaaraade med Bold ogSvcrch
under saa Zron en Lide: Er Loveu ikke en Bonl
vcrrd. Kongen af Danmark.

22. Min Broder var saa dannis fuld, under fto
gronenLide: Vi kunde hannem lose med Solv og
Guld. Kongen af Danmark.

23. Dit Solv og Guld passer jeg e» paa nnder saa
gwn en Lide : Loven sin gang jo have maa.

24. Du maatte saa lenge tale derom, under sta
Zwn en Lide : Du kand vel nyde den samme Dom.

25. Dan Konning heder paa Riddere Nl, under
saa grsn en Lide : I binde Herr Ploa lade mlg dec i>.

26. Est du Dan Konning Mand for dia, under
saa grsn en Lide : Da baste og bind du sclv nu mig

27. Kongen drog af sine Handffe hvide, under
saa gronenLide ; Herr Plog han ryster medaylde
nsSpmde.

28. Forst
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""28. Forst vog han fire, saa vog han fem, under
saa aron en ?ide: Saa vog han Dan Konmng og

alle dem. Kongen af Danmark lader det hefne«
2c) Der han havde veget de Kongens Mand , un

der saa gron en Lwe: Saa aag han sin kime Broder

Til Ribs fordcs det Kongelig Liig, under saa
aron en Lide: Der hviltes under Marmorsteen hvld.

51. Hen Plog han rommcr af Landet ud, under
saa grsn en Lide: Af hannem fik man ikke andet Bod.
Kongen af Danmark lader det hefne.

Herr Tidmand.
/?>enne Herr Tidmands Vist, sette vi nesi hos Sorte Plogs

Vise, af denne Aarsage, at mange havcr varet udl den,
ne vrange Meenmg, at de have taqen Herr Tldmand udi

Kong Erichs Emunes szcrd. Maa vel stce ford, at dlsse Sym
derboer her nefnis i denne Vise. Men det er langt en anden

Historie, somfigbavertil dragen paa Ssnder-Hemtz Tmg
Norden for Aarhnus, der som det gamic Herre-Scede Bwru

holm ligger. Og et andet Herret til et Skilsnns der nest op
til, kaldis Nsrchcrret.

Hf årle om Morgen det var Dag, Herr Tidmand
klcrder sig for sin Seng/ og han drog i sin Skws

- saa siion. Det lover alle de Sonderdo.
2. HandrogisinSkioneDon, ogSilke Trsye

var herlige grsn; De Bukkestluds (Vtsfie snsrde
hanadßcen.

Z. Bukkeffinds Stsfie snorde han ad BeeN/
Forgyldede Spore spendte han omkring: Saa drog

han til Sonder - Herritz Ting. Dtt lover alie „ds
Sonderdo.

4. Saa
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4< Saa rider han nl Sonvcr-Hemtz
kmver nd Skat afMeling; Sin Sleppe Rug a
hver Mands Plog« Dcl lovcr alle de Soudcrbo.

5. Sm Sreppe Rua as hver Vands vloo, hw
Ficrdc Sviln af Olden Skov ; Ov da stod dm aam!«
Mand. Det lover alle de S'onderbo.

6. Op da stoed den galnle Mand , den Skat vi al»
drig udgive kand; O.g forend vi stulic den Skat
gwe. Det lover alle de.

7. Og forend vi skulle den Skat udqwe , fore A
I Sonder-Vcmz

Bonoer staar sammen i Ring.
3. I Sonder. Herrctz Bonder staar sammen!

Rmg, F lads ikke Herr Lidmand komme lenets
af Ting ; Det fsrstc Slag den qamlc Mand stoa ''

9. Dttfmste Slag dm gamle Mand stoa",'w
stog Herr Tidmand ned nl Jord: Nu llgger Ha!

hannem rinder Blod.
lo.'Nll lWer Herr Tldmm'.d, bannem rindn

Biod>, Endnu Zaar Plogen i forlen oa
gane Svin paa Dtt love aile 0l
Sonderbo.

Uuger Svcrke, urz "
H tdl Sverrig var storweenighcd, mMcm Konninq E"H
«og Karls Aftcun,soM!ndbm-dls truttedes om G
gctmcdhverandre, og underilden dcn eene, oq
anden, afhver sin S!cgt, er komen t«l Rea,mentet. Paa delD'
Ne, jom det pleyeralmindelwen at qna til, kunde de itte andeck
des stute det end med Sverdfiaa» Der over dltvcr

KonnlngSlierkes Fadcr sinqcn <nKontnnq Kni'd, Kw
mng Erlchs Sstl. Ogderhanafosde, kommer Konn, Svecke
lu Regnnentch og forfslqcr sidcn hans Bsrn A'kom.
fct Almuen meest i Oplandene , saa at de wte sici 00

atlM blev fyraa» saget at bede KonmnqVali
Vemssl
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demar om Bistand. Hvilket han bekom faa megtt diskttelie
gere , efterdi de fornemmeste Adel her udi Riget vare besvoge
ret med hannem. Thi Konning Sverke havde Herr Ebbe
Sonnes Sons Daatter til Egte. Derfore vare de Danste dis
v'lligere tll at fslge paa SvensteTog. Dog det var dennem
ikke meget lykkeligt. Thl begge Patterne bleve saa got som
aldecles nedlagde ved Lene udi Vester Gylland. Der blev
baadeEbdeselv, som var Hofvidsmnnd for Folket, og begge
hans Brsdre Laurltz og Jacob siagne,med mange andre Navn«
kunoige Mwnd paa begge Sider. Dette steede Anno Dumini
i2oB. Dag lanuani To Aar der efter sterkede Kon-
Nlnq Sverke sig ny, og blev stagen med Hertug Folke , o<z
mange andre ved Gc stebro, Anno Domiui 1210. Dog Vi
sen kommer ikke a'deeles over et med Historien, om det ellers er
om denne Sverke, svm vl mcene. Thi om den gamle Sverke
land det ncppeligcn forstaaes, som levede Aar 1140.

XX.

A>et var unge Sverke, gaar for Dan Konning at
stande; Min cedle Herre I det ikke fortryde,

klager for eder min Våande. Thi fore deßiddere
res Skiolde , der grader saa mangen.

2. Min Fader er stagen ihiel med Svig, og jeg af
Landet dreven : Dan Konning I laane mig af eders
Mcrnd , jeg kand det crrligsn hefne.

3. Jeg vil laane dig af mine Mcrnd , baade Sad
landsfar og lude, disse ere de beste Mcrnd, som baa
de kand hugge og stinde.

4- Jeg vil laane dig Enaelbret, og der til Hers
Carl graa ; Der er ingen i Sverriges Land, som eent
kand mod hannem staa.

5« Jeg vll laane dlg Herr Offe Dyre, med sit
gyldte Horn ; Han hugger ned for Foed i Smid, som
Bonder de mel,e Korn.

6. Der var om en hellig Sondag , der Messet?
var goed at hore; Sverke han rider ttl Oresuud/

N han
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han lader sit Folk overfore. Thi fore de Riddere de
ns Skiolde, der grcedersaa mangen.

7. De lagde ud med deres Snekker fra Lande , de«
var saa fcmr en Flode ; De vare vel siu og siusindstive/
foruden de andre smaa Baade.

8. Ungeste Sverte stander i fremmer Stavn, yg
seer han ud i Sunde : HErre GUd lad os enten Seyer
vinde , eller siunke her ned til Bunde.

9. Saa kaste de deres Anker, alt paa den hvide
Sand; Og det var unge Konnmg Sverke, han ttcrn
der forst paa Land.

10. Forst drog ungen Engelbree, og saa han Hen
Carlgraa; Saa kom ungeste Sverke selv, hans
Banner varguul og blaa.

11. Det meldte han ungen Engelbret , og saa tog
han paa: Herr Sverke Isende vore Fiender Bud,
I lade dem Feide-Breffaa.

12. Bort da reed den raste Smaadreng, hannen!
stinde Guld paa Hande: Der kunde hverken Hog
eller Hund , folge hannem Dag til Ende.

19. Ind da kom den liden Smaadreng, og steddis
han for Bord: Han var snild og kreng i Tale, han
kunde vel foye sine Ord.

14. Det da meldte han uden Gammen, der til
gav hangoedEfne: Sverke min Herre haver sendte,
der Bud , sin Faders Dod at hesne.

15. Hure da tordu useligeDreng,
gen hin hvide ; Hans Fader stoed mig ikke uden et
Hug, han bier mig ikke udi Striid.

1 6. Hore I Sverrmgs Hofding bolde, I kunde
det ikke forunde; Op da voxer dsn liden Hund, med
hvassen Tand udi Munde.

i?» Det da varden liden smaaDrmg/han sprang
iil
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ti! Ganger wed ; Det vil jeg for Sandhed eder sige,
han reed som Fuglen fioy. Thi fore de Riddere de
res Skwlde, der gradersaa mangen.

1 8. Hil sidde I unge Konmng Svcrke , og Kc?M
per saa have I fromme; I sadle eders Hest, I drage

imod , eders Fisnder monne nu komme.
19. De droge ad Bierge og Ade., og Lenemow

nede det kalde; Der lagde de as deres Kaader blaa,
de forde sig i Bryme alle.

20. Tilsammen da droge de crdle Herrer, det var
saa ynkelig en Leeg ; Det var ont at stande udl Strud/
som Sonnen Faderen sveg.

21. Frem da rede de Danffe Hofmand, de fsrde
saa got etMocd; Destoge ned de Bester Gullands

Mamd, hvur de fsrc fremfor Foed.
22. Konning Svcrke hug og Sverting bed, der

giordes saa varmt omHcende; Det var saa ynksoms
melig en Stritd, som Faderen ikke Sonnen tiende

-2). Konning Sverte hug og Sverting bed, 0S
Hjelmene de giordes wede. Det var stoer Wk i
Striden at staa, som nonnen stog Faderen tildsde.

24. Det var unge Herr Engelbret, blcrser i forgyld
dene Horn: Saa vog han de Besm Gyllands
Mcrnd , som Bsnder de meye Kom«

25. Det varSverriges Hofding saa brad, han
hug med Sverd saa fast; Ikke kunde ungen Sverkt
andet giore end bsde for de Kast,

26. Nu haver standen dig femten Huq , ja fiees
re og ikke ferre ; Du stander rmg el for alle dem, alt

for din Hofdings Mre«
27. Detvar ungeKonn'ng Sverks, bander ikks

lenger bodte: Han h'g dcn HsfdmZ i forgyldes
Hielm, at Odden i Eaoelen msdte«

N 2 28. Ds
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28. De Danste de stoede saaMandeligdi, de
Svenffe til liden Fromme : Langt heller de bilde paa
steden doe , end fra Herr Sverke romme. Thi fore
de R'ddere deris Skiolde , der grcrder saa mangen.

29. DeSvenstevaretoogtremoden, thi blev i
Krigen stor Nod; Saa mangen Ridder der blegnet
om Kind , saa mangen Hofmand blev dod.

ZO. De vare dem vel otte tusinde Mand/ der de af
Danmark fore hen; Vel neppelig Fem og Fench
Mand, Komme hiem til Landet igien.

91. Imellem baade Bierge og dybene Dale, der
gielder baade Ugle og Srn ; Der grcrder saa mangen
Wste Enke, og halv fieereFaderlsse Born.

32. Imellem de Bierge og dybe Dale, dergielder
baade Ugle og Ravn. Der grader saa mangen smul
Festemoe haver mist sin Festemand.

33- De Fruer de stande udi Hoyeloft , de vente w
ris Herre stal komme; Hestene de komme blodige
hiem, og Sadlene de vare tomme.

34» Konning Sverke vinker giennem gyldene
Hjelm, Haver nu denne Striid en Ende; Flygtig
Mand ey mister sit Mod, han kand engang omven
de. Thi fore de.

35< Mine Fiender ere stagen, mine Mane ere dode,
det gisr mig Hiertens Baande : Men lever han Sveri
ke Aar og Dag , han kommer igien til Lande.

36. Her er tabt og her er vunden, her sorgis paa
begge Sider: Saa vel troer jeg Dan Konning god,
til hannem jeg henrider.

37- Min Fader er stagen medFalff og Svig, og,
stal jeg Landet remme : Saa ilde stal det de Oplcendi
ste Bonder , og deris Medfolg bekomme.

38. Og forre da stal jeg lade mit unge Liv,ogßlod
G
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og Aand opgive: Forend jeg ffal trcrde jra Kongeligt
Navn, MineFiender det overgive. Thi fore deßld
dere deris Skiolde, der sorger saa mangen.

29. Indbyrdes Hofferd og hemmelig Had, For
dcervelsens Roed monne vcere: En Moder til Kiv, til
Kamp og Smid, som tager bortLivogZEre.

40. Den eene den anden fordcrrver i Grund, nåar
tvende tilsammen fegtes: Saa kommer den Tredieog
tager det bort, uden Svcrrdflag hannem ey negtes.
Thi fore de Riddere deris Skiolde, der sorger saa
mangen.

En unger Frsiken feris af Danmark
til Sverrig.

Daatter denne unge Danste Frsiken haver v«ret, eller
vaa hvad Tiid hun er udfsrd benefnes Me her ud, Vljen»

Saa kand det og ikke heller letteligen siges forvist, om det haver
vcrrctKonning Valdemars Seyers Syster, Dronmng Rl«
fisse , som Kong Erich af Sverrig badis om og tik, paa det ny
Forbund som stccde imellem Rigerne efter Kong Sverkes M'
de og Afgang , som nyligcn tilforn er omtalet.

XXI.

olVin Herre haver fest en Rosens Blomme, Chrisi
unde hende vel til Sverrig at komme. Det

hjelper saa lidet at qvide.
2. En Rosens Blomme, Christ unde hende vel til

Sverrig at komme: Der tilsvarede den Ridder saa
rig, min Herre lader hente den Jomfru hid.

g. Den Ridder saa rig, min Herre lader hente den
Jomfru hid : De vunde Seyl i forgyldene Raa, De
seyle til Danmark i Maaneder to.

4. Forgyldene Raa, de seile til Danmark i
neder to. De kaste deres Anker paa hviden Sand/
de Svensie Fruer tran der paa Land.

N 3 5. Paa
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5. Paabvlden (Aand, de S'ocnffe FrueTttal
der paa Land: Mit udj den Borgeaaard, de Fruei
svsbte sig , Sabel og Waard. Dn hiclper saa lidel

atqvids.

6. Borgegaard, de Fruer svsbte sig i Sabel u§
Maard 3 Og der agseler de deres Skarlagens Skinds

saagaar de for Danner Konning lnd.
7. Skarlagens Skinds saa gaar de for Danm

Konnmg md: Hil swde I Danner Konning odl,
<ders Bord , Kongen afSvemg haver send eder Orl.

8. Over breden Bord, Konaen afGverrig HM
send eder Ord: Han sender eder Ord og bliden Tch

han vil eders Dcmtter ti! Dronning have.
9. Og bliden Tale, han vi! eders Daatter til

Dronning have: Det meldte Danner Konmng d«
«il, det er ikke nok at have vil.

10. Dan Konning der til, deter ikke nok at lM
Vil : Forend dan stal den Jomfru vinde , derom NM

Cerning paa Tafiebord rinde.

11. Den Jomfru vinde, derom maa Terning M
Tafis bord rinde; DetfMeGuld-Tavel paa Bol<
den rand , den Svenske Konning den Froiken vand.

12. Paa Borden rand, dcnSvenffc Konning den
Fwiken vand: Og der blcv Silke paa Jorden bred,

den Jomfru blev til Stranden udlccd.
13° Paa Jorden bred,den Jomfru blev til Stran

den udleed : De kaste deres Anker paaSvenffe Sand,
den Danste Frsiken tran forst paa Land.

14. Paa Svenffe Sand, den Danste Froiken
tmn fsrst paa Land, Det meldte Kongen som han
sioed, I vlrre velkommen Jomfru god.

15' Somhanstoed, I vare velkommen Zomfni
Md: Det talede han til den Ridder rig, hun maa

vel



saaledede fremde herlige S's. de vare med Sol»
de vare «edS°l° °gGuld

bestred Ift»ee^
flu I stuUe ikke lenger gaa. l>»..n«i»»<^

iB. Hvil'« her paa, '^
ger Zaa : Var jeg i min Faders Land, da sil »eg Karm

°°3«ade«sLand,^
suend: Der til svarede de Svenste Fruer, I fore °s

steSceder: Sadel afSelv og forgyldene Mlle, der
med pleyer Svenste Jomfruer at nde.

2 1 Faldene Mile,dermed pleye Svenste Jom
fruer at nde: Sadel af Solv og langen Spange-
Mile , saa ride vi Svenste Fruer tll Gllde.

221 Langen Spange-Mile, saa ndevlSmnste
Fruer til Gilde : Og det haver MM gammel
saa lenge vi leve , vi blive derved. ,
' 23. Gammel Sad, saa lenge vl leve, m bllve der
ved .-Ridder og Svenne de ride til Herredag , Hruer
og Jomfruer de age med Mag. »^^«,^

24. Al Herredag, Frueroglomftuerdeagemed
Mag : Bore Skoldmoer hcere sig den Pms, pm ree
de i Krig efter fordum Viis. c .>.,«.

25. ssor sig den Pms, som rede i Kng efter fordum
Viis : Naar Dcmffe og Svenste faa Tydste ManVS
Scrd,daveedembeMLandstafved.

26. Tydffe Mands Sced, da vee dem begge Lanv^
staf dcr ved: Der var stor Lyst og megen meere

N 4 Ganp
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Gammen , de unge to Sdellng bleve given
Det hlelper ey lenger at qvide.

27. Megen meere Gammen, de unge to ZEdelina
beveglventiljammen: Og Konaen tog sinKicrristei

Arm , stolte Jomfru I leve hos miy uden Harm.
Sm Kicrreste i Arm, stolte Jomfru I leve hos

Mg Saa mangen god Dag de sammen
monne vcrre, de levede udi Fryd med Tugt og Mre.

Det hlelper ey lenger at qvide.

Konnmg Valdamar afferdiger sine Legater
efter Dronning Dagmar.

Gonning Valdemar , Valdamars Gsn , som kaldes Valde.
mar Oeyrr, var tre gange gift. Fsrst havde han til Eq e

Dronning Ingeborg , Henrich Loves af Lands S !
Med hmlken han aflede «ngen Born. Gwc« badis han

Margma som kaldt
L!« 5" og Dydighed med Tilnavn Dagm

C'vorfore hun ogsaa bersmmes , som vi hsre herefter , som det
fg bsr. Hvad Historien ud: sig selv er an srendes find

der om vldel.gere Besseeden udi Kong Valdemars Hist
ne, som her er Me fornsden at bestrives. Thi vi give he c«
Vlse'Bog,paa en anden Tid, med detfsrste, nest Guds lp,

en fuldftrdlgeKronike. Det Tredie Kong Valdmmrs G ft
" Portugal, s/«n

honning Valdemar og Hr. Strange, de sidde over
breden Bord: Og de begyndte mdb'mdis at

tale, saamanZ^etgammelOrd. Der sepler Stranas
»mod Dronning Dagmar.

2. Hor du Herr Strange hvad jeg siger dig, du
stal fare af Landetj ud: Og du stal fare til Bchmer

Land , og hente min unae Brud.

3- Det svarede Hen Strange Ebbeson, fta snil-
delig
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delig monne han svare: Skal jeg indtil Behmer-Lcmd
revle, hvo ffal da med mig fare. Der seyler Hr.
Stranae imod Dronning Dagmar.

4. Du mger til dig hin unger Herr Limbek, og saa
Herr Oluf Lvkke: Du tager hin rige Herr Peder

Glob , og fieere efter din Tykke.
5. Tager du Bispen af Scrland, banerftalcrrder

en Mand : Og saa Herr Albret af Estelsso, sine Ord
velfoyekand.

6. Det var unaen Herr Strange, han gaar ned tll
den Strand: Hannem fulde Konning Valdemar
selv, med mangen Velbiurdig Mand.

7. Saa stylede de dem over salten See; vel udt
Syvnter try: Det neste de kunde for Behmerlands

Grentz, de vare i Hue saa frie.
8. De stwge Seyl, kaste Anker paa Sand, de

hastede hver til Land: Saa saur da var den Herre-
Skare, Herr Strange den fremmeste Mand.

9. Der de komme noget op paa Land, der stikkede
de deris Bud: De loede Kongen af Behmer Land si

ge, de vare Danner Kongens Raad.
10. De havde med hannem at tale udi Lon, som det

sig best monne somme: Og da blev Silke paa Jorden
bred, de ffuide for Kongen indkomme.

11. Hil sidde I Kongen afßehmer Land, I ere en
Forste med VEre: Kong Valdemar af Danmark gi

ver eder Bud, om eders Daatter saa kicrre.
12. I Herrer tager Handklade og Vand, I setter

eder her til Bord: Ivcere velkommen udi vort Land,
vi vide eder Ansvar goed.

13. Saabarede ind detTafiebord, de Tavel af
Guld hin reene: Herr Strange han ffuldemedFroi

len lege, og tals med hende alleene.
N 5 14.K0N-
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14. Kongen han ganger udtHsycloft, og made
medZ Dronning sin: Her ere de Herrer afDanmar!
kommen, de vedis om Daatter min. Der seyler Hen

Strange imod Dronnmg Dagmar.
15. Vil han Kong Valdemar afDannemach hi,

han vor Daatter have : Bi give hannem hende den
mcrgtige Mand , og der til dyrebar Gave.

16. De lagde paa hende det rode Guld, fulde hen
de i Galen ind; Hen Strange den Ridder faur oy

fim, hcm staar hende op igieu.
17. Den Tredie Skaftavel de sammen drog, den

var afrsde Guld : Herr Strange han vant den 3EW
ling god, ind i Kong Valdemars Bold.

18. De stog over hende det Silke blaa, fulde hen
det Salen md: HermaalseedenFwikenselv, udi

HuMog Scrder og fiin.
19. Det lide fast ad Aften silde, det var, den Tavel

stulde have en Ende : Herr Strange den vise Hofdim
og klog, stulde folge den Brud til Senge.

20. Saa fulde de den Froiken til Senge, alt til den
Ridder goed : Herr Strange med megen Tngt og N

re, imod den Froiken opstoed.
21. I sige mig Herr Strange forvist , meden vi ere

eeneto: Er han Konning i Danmark, baads faur oa
fast i Tro.

22. Detda svarede han Herr Strange, han opi
Solen saae : Som wend ved Danner Konning, han

sr langt ffisnner end mine To.
23. Der blev Silke paa Jorden lagt.- De fulde

den Fwlken til Strande: Hun bod sine kicrre Forcrl
dregod Nat, saa lagde Ve ud fra Lande.

24. Det var Kongen afßehmer Land, han mon
ne siu Daatter låre: Nuar du kommer i Danmark

ind,
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paa H<rder og Mre. Der styler Herr
Stange imod Dronning Dagmar. „

du altid have til Ild; Det deelemed M dmeUnder
saatle, du bliver deres Haab og Lud.

26. Saa lagde de Herrer deres Snekke fra Lande,
de vare baade glade og fro ; Saa seylede de dennem tll
Dannemark, vel mindre end Maaneder w.

27. Og det vmFrsiken Dagmar blid, hunkom
for Mandoi> udlLand; Og det var Kongen afDaw
nemark, han kaste sin Ganger paa Sand.

28. I sige mlg Herr Strange EbbeM, Mre vl
komme nmmers Land: Hvo n den dristige Srelle-
Svcnd, som rider paa hviden Sand.

29. I vcrre velkommen Dronmng Dagmar, I si
ge der sagt fra: Det er Kong Valdemar as Dan
mark, som trende Konge-Riger aa.

go. Mm naadige Frue Dagmar god, han er en
Fyrste baade mcrglig og bold : han haver Borge og
rige Feste, dertil tre Riger i Vold.

gi. Skam faa du Strange om jeg vll, saa vel oa
kano en linve: Mig tykkes at Kongen af Dannemark,
han haver ikke uden et Ope.

32. Hore I det mm ffionns Jomfru, han er en
Orlogs Mand: Han haver vundet til Dannemark
ioicn'all Nordenelvs Lande»
" Han er Mand oa der til Forste vns, og wv
paa sme Funder sce: De fiy for hanmm baade Mey
vg Bester, nåar han i Husn er vred.

94. Hvo Land og Liv ellers voge vil, og prsve god
Orlogs Spil: Er han en Fmste as Mod og Blod/
han skai og sette tt!<

3 5. Hbre Idet min siisn Jomfru fiin,l stulle vare
glad
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glad og fro: Denne Mrd stulle I ret aldrig fortykke
fta lenge I leve maa. Der seyler Herr Strange imo!
Dwnltlng Dagmar.

36. Og all den Stund I leve maa, zegvil edel,
Tiener vare: Alle de Adel i Danmark bo, de stull,

«derelsteogcere.
37. Saa drukke de deres Bryllups Hoytid, udi

saa god en Stund: Konning Valdemar ogDron<
«ing Dagmar, saa vel hver andre aand.

38. Der glcrdis ved baade store og sinaa, den FO
tigemed dmßige: Der glcrdes Bonden og BoW

meest, afHiertens Grund tillige.
39. Hun kom uden Tynge, hun kom med Fred,

hun kom goden Bonde til Lise: Havde Danmark al<
tid saadanne Blomster, man stulde dem cere og prise.

40. Alle saa mange i Danmark vare, de monne
Dronning Dagmar behage: Saa lenge hun levede

paa Jorden her, de havde saa gode Dage. Der seyler
Herr Strange imod Dronning Daamac.

Dronning Dagmars Hiemftrd til Dan
mark.

er vlst og sant som man siger, at man tyer gierne som
man er kummen af. Det er ilke Hicrtens Verk, at

Daatter drager i Moders Serk. Ligerviis som denne fine og
dydige Dronning Dagmar haver vcrret optugtet ogpaamindt

afsinericrreForEldre, saa haver hun ladet det jamme paa<
tiende udi sit ganoste Levnet udi all Dyderighed og Fromhed.

Hvorfore der ere lagde saa mange smukke Digt om hende til
evlg Amindelse, saa lenge som Verden staar. Hvilket cer
ligt Rygte er hende bedre , end hun havde vm-et en Keyserinde

over all Jorderigs Kreds og Velde, som Syrach vidner, si«
gendis: Et got Navn bliver evindelige, og cr vissere end tu

smde stytt Ligendefcraf Guld.
XXIII.
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i7>et var Behmer Lands Dronning, hun tager sin.
Damter at lcrre : Naar du kommer l Danmark

md, digvldes daade Herder og Kre. Den Frscken
kom af adle Behmer Land.

2 Og naar du kommer l Danmark md, da vldes
dig og ZEre : Du lade ckke (Hkat over Bonder

-2 Den forste Bon du beder dm Herre, den Herre
saa mild oa fiin : Du beder han lader Bistop Valde
mar ud , allerkæreste Morbroder stn.

4 Og der var Silke oq Skarlagen
denstrax udbred: Det var den unge Froiken Dag
mar, hun blev til Strande udlsed. .

Saa vunde de op deres Silke Seyl, saa hoyt l
forgyldene Raa: Saa scylede de til Danmark md,
fast mindre end Maaneder to.

6. For Mandoe kaste de deres Anker, alt paa den
hvide Sand : Toge de hin unge Froiken Dagmar, de
lofte hende forst paa Land. , .

7. Toge de hin unge Froiken Dagmar, de lsfte
hende forst paa Land : Valdemar Konning af Dan
mark han rekker hende hviden Haand.

8< DervarSilke og Skarlagen rod, saa vidtpaa
Jorden udbred: Dagmar fulde baade Fruer og
Moer, hunblev paa Ribcr-Huus leed.

9. Saa aarle om den Morgenstund, lenge forend
det var Dag : Det var ungen Froiken Dagmar, hun
kravede sin Morgen-Gave.

10. Den forste Bon jeg beder eder om Allerkicrri
sie Herre'min : I lade Biffop Valdemar ud af Taar
net komme , for Slegt og Frender sin.

11. Den anden BonI vide mig vist, Jeg beder
ediy

" "" XXIII.
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eder jo saa gierne: IglvealiedePloqpeudmaetis,,
Fangere los aflern. Den Froikcn kom afadie Be

mer Land.

1 2. Den forste Bon I tie saa stille , I tie FrM
Dagmar saa qver: Kowmcr han ud Bzstop VM«

war , han gisr eder Elcke i Aar«

iZ. Huntog GuldkwnenafsitHovet,og sette f«,
Kongen paa Bord : Hvad ssulde jeg i Danmark, m

mig ikke vides et Ord.
14. I hente mig ind Ridder Herr Strangs, og sg«

Mtge Junker Knud: I stulle henfare til Orinasbon.
og lost de Fanger ud.

15. Der han kom afTornet ud , da kunde han ikk,
gauge : Jeg haver her sat paa tolvte Aar, de Tide W

mig saa lenge.
16. Hans Sosicr tog Guld Kam ofsif Skm

hun kemtc hans gule Haar ; For hver den Lok der hm
hannem ridde, da felde hun modige Taar.

17. Hsr dukitrresteSostermin, og dugrcrdikk«
for mlg. Fuld vel stal jeg hefne min Harm, om m

etAarerqveg.
18. I tie qver Bistop Valdemar, laderikkeeders

Vrede regiare ; Kommer I atter paa SoboW
Taarn , jeg seer eder aldng meere.

19. Ikke kunde Biffopen lade sin Harm, for hal,
maatte Landet romme; Det fomod Dronning Dag

mar meest, han kunde ikke bedre ffwnne.
20. Der var stoer Glade over all Danmark.

Dagmar var kommen til Lande: Der levede i Fred
baade Borger og Bonden, uden Skat og Plocwen

dings Baande.

21. Christ signe de unge IMelinge To, delenge
Mstgtts sammen leve 5 GUds Ord, Retfirrdiahed,

Dom
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ZwmogSkich for hoer Mand at handheve. Den

Frsiken kom afcrdleßchme? Land.

Dronning Dagmar spaacs afm Hustru?,
at hun stal doe M Barnfsdsel.

som ellers almindelige« siges, at alle Eventyl', som vi
A) kalde, det er Eventyrs Saffn,ere Lsgn, ug alle Nser ere
sande, findes sig Me saa at v«re udi Forfarenhed, vore
Dansic Poeter have saa vel brugt deres Frihed, som enten de
Latinste eller Grcrkiste Poeter i dcres Mattcric og D-gt. Het
lader sig her saa vel som andensteds ste, dchnderligen med den
ne Haffrues Spaadom. Dog hvad ville vi sige om det gamle
fremtarne, efterdi vi og udi vor Tud have hott om saadanne
Fantasie Me meget ulngtf sta Samsse faa Aar D«gt
er Digt. Og er ikke meere at tage der af end vcl tli Maade:
Thi Guds Ord ere vore Fsdders Lins som Damd siger. -Yvo
det ikke haver , han vandrer i den stadelige Msrkhed.

XXIV.

Konning han lader en Haffm gribe, den
Haffru dantzer paaTilie: Og den lader han i

Taarnet knibe, for hun ikke fremmet hansVillie.
2. Dronningen heeder paa Svenne to,den Haffru

dantzer paaTilie; I bede den Haffm for mig mdgaa,
for hun ffal fremme min ViUie.

3. Ind kom Haffruen og stedes for Bord, den
Haffm dantzer paaDlie: Hvad ville I Dronning?
hvi sende I mig Ord, Jeg tand Ms fremme eders
Billie. ~

4. Dronningen klapper paa Hiundet blåa, den
Haffru dantzer paaTilie: Du sidde Haffm og hvile
her paa, thi du ffalt fremme min Willie.

5. Ville I saa forraade mit unge Liv, den Haffru
dantzer paaTilie: Her ligger under den hvasse Kmr^
hme siulde jeg fremme eders Mlle.

6, Vecdst
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6. BeM du det, sta beest du meer, den Haffrll
dantzer paa Tltte: Du sige mig afmme Skiebne fi e

re, sta kand du fremme din Villie.
7. Veed jeg Jeg siger dig den, den

Haffru dantzer paa Tilie: Du lader mig vist paa
den brende, thi fremmerjeg ikke din Villie.

8- Dufsder Sonner saa bolde tre, den HM
dantzer paa Mie: Dit unge Liv forspilde de, laa
fremmer jeg nu din Villie.

9. Skaldet mig for dennem ikke bedre gaa, den
Haffru dantzer paa Tillie: Siig mig hvad Skcrw
jruUe de faa, saa kand du fremme min Villie.

10. Deneene ffal Sonning i Danmark vcrre, den
Haffru dantzer paa Tille; Den anden ffal Cronen

afrode Guld bcrre, saa kand jeg fremme din Villie.
11. Den tredle ffal vare saa viis en Mand, den

Haffru dantzer paa Tilie: Dit unge Liv lader du fol
hannem, nuhaverjeg fremmet din Villle.

12. Dronningen svober sit Hovet udi Skind, den
Haffru dantzer paa Tilie: Hun gik i Loftet for Kw

gen ind , thi hun havde fremmet hendes Vlllie.
13. Hore I allerkiimste Herre min, den Haffru

dantzer paa Tllte: I give mig denne Haffru fim, fol
hun haver fremmet min Villie.

14. Jeg glver ikke den Haffru Liv, den Haffru
dantzer paa Titte; Thi hun forraade mine SnM

siu, da fremmet hun ikke min Villie.
15. Dronningen sortnet som en Jord, den Naffru

paa Titte: Hun daanet ood for Kongens
Vord, for hun fremmet hendes Vlllie.

i6.Minkiereltager det ikke saa nar, dentas-
W dantzer paa Tilie; Folger hende nl Strande med

«ue dlne Moer, men hun haver stemmet eders Vlllie.
17. Hu«
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Hunklcrdde den Haffru i Skarlagen roed,den

Haffru dantzer paa Tilie; For hun havde spaao hende
sin egen Dov, saa fremmn hun hendes Villie«

18. Dronningen taler ck alle sine den Haft

fru dantzer paa Tilie; I folge denne Haffru ud til
Sse/ thl hun haver fremmet min Wllie

19. Den Haffru ftettes paa Bolgen hin blaa,dm

Haffru dantzer pa« Tille; Dronningen grad og ingen
der 10, saa davde hun fremmet hendes Villis.

20. I tor ikke grcrde, gmd ikke for mig, den Haft
fru dantzer paa Tllie; Himmeriges Doer staar aaben

for dig. Nu haver jeg fremmet dm Villie.
21. I Himmerig stalt du byggs og boe, den Haf

fru dantzer paa Tilie; Der fanger du forst baade Hvi
le og Noe. Nu haver jcg fremmet din Villie.

Dronning Dagmars dsdelige Afgang.
Aigerviis sum tilforn er omtalet, at de som dansse Viser have

have brugt stoer Poetiste Frihed,med stlsommeog fast
utrolige Tina fore at give: Saa sces det samme end ogsaa af

.denne nærværendes Dlgt, besynderlige om denne sin Drone
ning.som stulde vcere beden til Livet i<nen,siden hun var dsd,og

talet paa ny med sin Herre Konnmq Valdemar. Hnilket maa
lignes ved det, som man almindcliaen om de Bom

der stulde grcrdes op igien af Forældrene. Er intet bevent
at tale om saadanne Mirakcl, som nu Ne siee mecre udi vor
Tiid Uden saa nar, at Dronning Dagmar ftaver lignet udi
Heltraa eller Daanetraa , som vi kalde det paa vort Dansse

Mnal, er kommen tilsig :gien, og talede paa nn>- efter at hun
haverliggetMaalelsstllsorencn Dronning Dag/

mar dbde ud« Rib 24 Mai: Aar 1213. og blev fort Lia til
Ringsted, ligger paa B<nsirc E de bosAong Valdemar be
gravet/ og Berngerd paa den Ksy' e Side-

XXV.

Dagmar ligger i Ribe siug, til Rings
sted monne de huic e veme; Me de 3'uer i

O Dan-
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Danmark ere , dem lader dun til sig hente. Udi RiG
sted hviles Dronning Dagmar.

2. I heme mig fire, I hente mig fem, I hente
mig afde Vise: I hente mig liden Kirstine, og Hent
Ca.ls SostcrafNile.

Z. I hente mig unge, I hente mig gamle, I hm
migafdeLaroe; I hente mig liden Kirstine bold, E
ZEre saa er hun vard.

4. Ind kom liden Kirstine ad Dssr, hun ffindt
saa wed afGuld ; Hun kunde ikke Liuset paa Krum
ste, hendis Oyne vare Taarefuld.

5. Liden Kirstine indad Donen tran , med Tugl
og fauren Sinde; Dronning Dagmar staar heM
op igien , saa vel hun faunede hende.

6. Kand du last og kand du ffrive , og kand du les«
min Pine; Da stalt du siide Skarlagen wed, og M
paa Gangerne mine.

7. Kunde jeg lase og kunde jeg ssrive, Isggiordt
det jo saa gierne; Det vil jeg for Sanden sige, eW
Pine er Haarder end Jern.

8. Det var liden Kirstine, tog Bogen og der udi
saae; HieZpe eder GUd Fader i Himmerig, eders P
mer Haarder end Staal.

9. Hun tog Bogen udi sin Haand , saa ssrgeD
der udi laste; Hielp os Christ i Himmerig, at I edels
Liv kunde friste.

10. Hun tog Lasten og den hellige Bog , hun laste
alt hvad hun kunde ; Det vil jeg for sandmgen sige,sm
same hendes Oyne de runde.

11. De fulde hende ud,de fulde hende ind,det lide jo
lenger jo vene: Medens det kand ikke nu bedre vare,
I sende Bud efter min Herre.

22. Bil GUd det have,det «M saa stes/ og Deden
stM
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stander mig fore ; I sende ftrax Bud til Skander
borg , I finde min Herre der. Udi Ringsted hvilis
Dronning Dagmar.

i). Det davar den liden smaa Dreng, han loed
ikke lenger forlide ; Og han Sadel fra Bielken
ned og lagde paa Ors hm hvide«

14. Og det var den anden sinaa Dreng, sette siZ
til Ganger rsed ; End reed han langt hastlger frsm,end
snaren Falk han fisy.

15. han stander paa Hsyelofts Bro , og
seer han ud saa vide ; Og HGt seer jeg min liden
smaa Dreng , saa iZrgellg monne han qvide.

16. Hisset seer jeg den llden smaa Dreng, saa sør
gelig monne han traa : Nu rande GUd Fader i Him
meng, alt hure det monne med Dagmar gaa.

17. Ind da kom den liden smaa Dreng, og stedes
han for Bord ; Hun var snild l Tale, han kunde vel
foue sine Ord.

18. Dronning Dagmar haver mig til eder send,
med eder taler hun saa gierne : Hun lenges baade fast
og overdrat , saa saare monne hun sig dame,

19. Dan Konnmg han siog Tafiedord
at alle de Terning smngs : Forbinde det GUd Fader i
Himmerig, at Dagmar ffulde dm saa ung.

20. Der Kongen drog afSkanderborg, da fulde
hannem hundrede Svenne ; Og der han kom M Gridß
stedbro, fulde hannem ikkun Dagmars Dreng,

21. Der han reed overßandbyl Hede, da fulds
hannem femten Svenne : Der han kom over Rlber
Bro, da var den Herre alleene.

22. Der bar stoer Znk l Fruer-Stue, der alle ds
Fruer grcrde: Dronning Dagmar dbde l llden
stins Arm, der Kongen reed op ad Sttade.

O 2 2Z. Det
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2). Det var Danner Konning, han ind ad Dm
ren tran: Det var liden Kirstine hin bolde, hun rakt,
haunem Haanden igien. Udi Ringsted hvilis Dron,
ning Dagmar.

24. Og hore I Herre og naadige Kong, I stulil
hverken sorge eller qvide : Og I have faaet en So»!
Dag , er siaaren afDagmars Side.

25. Jeg beder eder alle Jomfruer og Moer , jsg
der eder hver og alle: I bede en Bon for DagnW
Sial, athun maatte med mig tale.

26. Jeg beder eder Fruer og Hovisse QviM,
saa mange som her er inde: I bede en Christen Bs!
for mig, at jeg maatte tale med hende.

27. Saa fulde de paa deres bare Kncr, fta maW
som der var inde : Dem hordes deres Bon og Kongh
lig Graad , han monne hende levendes finde.

28. Dronning Dagmar reyser sig op af Baare,
hendes Syne vare blodige rode : Ah min Wdle Hm
Kong Valdemar , hvi gior I mig denne Mode.

29. Her tor ingen Mand raddes for mig, jeg lp
ver ikke andet Ont giort : End at jeg min Silke-Erm
smaa , om Sondagen haver snsrd.

zo. Den forste Bon den jeg eder beder, den videZ
mig saa gierne: Alle Fredlose Mcend, dem give 3
Fred, og lade alle Fanger af Jern.

gi. Den anden Bon jeg beder om, den komnitt
eder selv til fromme: I tage ikke ved Berngerd i M
hun er saa beesi en Blomme.

) 2. Den tredie Bon og storste Begiere,l tage sao
vel til bare: I lade ikke vor kicrre yngste Son, IW
udi Ledning fare. Udi Ringsted hvilis.

3Z. I lade hannem Konning i Danmark vcrre,
naar I gaa stlv tii dode: Berngerd vil eder en andel

fM
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Udi Ringsted hvis

lis Dronning Dagmar. .
24 25 mae llden Klrstme tll eders VW, yun erla«

stolt en Jomfru: Men gaar det eder anderledes l Han
de, da kommer I mig l Hu. den vider

DenneßonsomlnubedemGo^
jeg eder saa gierne: Jeg tager aldng llden Kttstme M

Mm, eller noaen Verdens Terne.
.6, Ville I ikke agte Wen Kirstine °g «Y n°M

lorVerlZsTcrne: Dastullelfa« .«Portugal,alt
efter saa beeff en Verne, «/^^«^«sn^d«

37. Havde jeg ikke mine Emier om SMdag ft^
og ikke der Striger paa sat : Da havde zeg lM syndet

der med, og havt saa ond en Natt c
28. min crdle Herre, vlNeI meere af

mig vide s Der sidde Guds Engle i Hmmerlgs Rlge,
de monne fast efter mig lide. .«.

39. Nu er det Tiid jeg farer her fra ~I ma« iM
lengerdva'le: Himmerigs Klokker de unge efter mg,

mig lenaes hen til de Sicele. Udl Rmgsted hv.lev

Dronning Berngerd.
HMM , pleyer man at sige, folger MandentllHuset,
N gaa det hcr tll med Dagmar og Zerngerd. Den «ne

stikker sig «cl , og locd et <erllgt Navn efteH.
crogMforgitt,menlwettlld r

fore scettes det til Emnpel, saa vel for de Hoye som Lave. RM
om Fattige , u.. Begyndelsen «f denne M," os Mwm

mentilHENde. Det vihave bekommet , W
deelt. Det maa og vcrre nok som her om, uden der vannnre
Fig og Dyd paa ferde at tale om.

Clarie om Morgenen langt fo« Dag, MorgemGa-

A ve hun wvedefor sig: Gi«elmigWr^Herre
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Samso, oa en Guldkrone afhver euMoe.
Vorde hende Berngerd.

2« Kongen svarede han Berugerd jaa, Jomfru
Mgetmmdrelbedemaa; Derer saa manaen fattia
Moe, fsrmaar det ey alt for sin Dsd. Bee da vorde.
«. 3' Mm kime Hem lader det saavcrre,
Vruer Skarlagen ba?re: Min Herre denne Bsn
Imlg vide, I lads ikke Bonde Son aoed Hest ride.

4. Hvad Fruer best kano kiode for sig ,"det ffal vel
Yvermaa stide for mig: Formaar han Bonde-Ssll
Hest at fode , for hmmem legge vi den ikkc ode.

5- Min kiere Herre lade vi det gaa, lade vore
medlern-Lenker beståa, Saa koinmer der iw

sen ud eller ind, Uden Told, Mand eller Qvmde.
6. Hvor stulle vi saa meget Staal faa, vl kunde

baadeLandog Vand besiaa: Min ki(rre jomfru
tare» Mag, over eder vll ellers komme stoer Klag

7- Vi ville fare til Ribe i Bmler-Lcye, der finde di
saa mange gode Smede: Bi smede og
Kaas Mge, Plog-Icrn 05 Lundstlkke maa ckf? svige.

8v Denßonde ffal fore Kul oa Bed, den Borqcr
stal betale den Smed: Herre I lade cder sige og raa
de, I stulle der afvel sinde stor Baade.

9° Min Fader var en Konning for miq, ban havde
sn Fader ttlKongs for sig: Uden stia Paafund Daw
steKongersig sode/ og legge ikke Bonder oa Bomcr

likmx ode.
10. Kiere Hem hvad tor Bonden mecre ved, end

Wendre, Dor og Flagre Leed: Hvad ffal Bonden
med meere i Boe, foruden to Sxen og en Koe.

li. Hvilken enßondekone som soder en Ssn.bnn
ZlvermlgenGreGuld ffisn: Men soder hun Daat
tep siZ saa ve«/ huy giver da helften forhver og en.

32«
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hvile, hannem

lost« lmgerat dvele: De. fersteat hanmm faM
ftvneu »aa: hannem tykte« Dagmar for sig sta«.

Vee da vorde hende Berngerd. « «<^«,>
i°. Herre nu have I faaet den b«st« B °mme,

tw!Letningwlladeikk«Berngerdbli«eh>em«e
men. Bee da vorde hende. .

14. TayelformegstafhendesSmlger, d tgm
der det Barn i Buggett ligger: Itagehendemed,dtt
ermitßaad, ftlv stulle I Aende eder der af^

15. Den Hem lader biude over att sit Land, M
Ledning at fare hver tiende Mand: Mm bare Fme
I ere det vcrrd, at I forssge med os denne Ferd.

16. Den fsrstePil udi Ledning blev stndt, den blev
udi BerW rds Hiem brnt. Man stae der.ngen sine
RmMde, somkundeforßerngerd ftrge em grs

de. Bee da vorde hende.
17. Og nu ligger Berngerd i sorten Jord, endnu

Nu ligger Berngerd
i sorten Muld , de Danffe M<rnd, ere deres Konnmg

huld. Me da vorde hende. ,
18. Nn liager Berngerd i cevig wro, endnu havev

Bonden baade Hest og Koe: Saa ilde horer Bern
gerds Ryote oa Navn , sta lidet var hml paamemW
Mands Gavn. Bes da vorde hende.

19. Langt bedre er stakket at leve medMrsMd llde
med hver Mauds Klage og Kcm: Langt bedre er vel

forDydathsre, endßerdens Guld med SMadß
spore. Bee da vorde hende Berngerd.

Konniuq Valdemars Fangst!» , . ~
Acusag dcr havcr til Konnmg Valdemars

Hl Feuastl i'sittdesiM uYi Mseni men waa M en Kndm
O 4
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Sted videre forklares , som d.tsiq bcnhsrer. Paa deimTTid
haode Kongen af Danmark mcgen Rettighed baade udiPom«
Meren og Mrkelborg, som hans Herre Fader for hannem
havde solhvervet, »cd Herre Siwld. Det var da got «t
ftre Kng l Danmark. Hver Bonde nytte sit eget, holdtes
ved stellzge Rcet, og svedes daqligen i Krig tillige med Rwdw
stabet. Og da vare de sorne Brsdre, og da torde de kaste Rya
gen til hver andre, Men siden er drt affalden, Kong
mars Lensmand Johan Ganspaa Graboblev ftrurektetas
deGrever cu Sverm, hvilket fortrsd vz
han derfore resfede dennem. Men de tankte hannem det ch'
ter med Svig og grebe hannem paadenSe Lite under Fyn,
Me langt ftaFoborg, som jeg meener. Saa han maatte lsh
sig dyre af Fengsel, dog Greve Henrich as Sverin vant M
meget derover.

(Hvo narl l^eun!N2,

. XXVI3.

vileder en Vise qvKde , om I visse den ellers hs,
re: HErrsGUd give Landet maatte stande udi

Fred, og Kongen sin Villie at gisre , I rider ey.
2. Der var en Konning i Danmark, Kong

hemar riig og bold: Noksaa havde hanßorg ogFe-'
ste, baade Land og Riger i Vold.

Z. Vel ftm Konge-Riger dem aadte han, dem vil
jeg for eder nefne: Saa ilde giorde sorte Meve
ych , han stilde hannem ved sin Efne.

4- Det forste var Danmark, det andet Goch
land , den Matte den Herre ikke nyde : Det tredie val
MekAborgs Grund og Sand, deris Tro saa mon«e
dedryde.

5. Det Fierde var Vendel under Ae, som ligger
under Vester Goe-Side : Det Fenne var Nordal
bingiste Land , som ligger ved Elven hin stride.

6. Togs de bort denne kronede Konning, han
hede
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og det stoed saaudl otte Aar,
at Andene stoed alle i Fare. Irweey.

Oa det lidde fast ad niende Aar, den Herre tager
til at lange: Og sender han Bud til Danmark hmn,

beder lose saa crdel en Fange. .
8 Han sende Bud til Danmark ,nd, tll klcrre

Sonner sine: I giore det for eders egen TEre, I lose

ud Breve saa vlde: De degicerede baade Gulo og
Solv, at lose deres Fader afQvide. ey. .

10. Sex Tusind Mark Solv dlev der veyet, der
Hundrede Ors med Lad: Saa mmdellgen tamoe

de hver tro Mand, som enten laante eller gav.
11. Tat have ZEdle Jomfruer og Fruer, d vare

deres Herre saa huld: De sparde forhannem eyLm
de eller Kcede, og ikke deres Hovet Guld.

12. Saa alade vare alle de Danste Hofmsnd, de
res Herre var wstafQvide: Ds begyndte en Vlje at

ny atqvcrde, Greve Hmrich bad dennemblve.
12 Tove her endnu en liden Stund, det kand

en foye Tmg Skave: Vi have en Tidende nyllge
spurt, vi ville med eder om raade.

14. Kongen stander i fremmer Stavn, og leer han
ud saa vide: I Danffe HoftnENd legger Ahrer lor
Bord: I tro ikke paa hans Leyds.

is. Kong Valdemar gaar til Styre atstaa, YM
seylcr over striden Stromme: I Danffe Hofmand

mvcr Band i Seyl, I tro M vaa lMs Dwmme.
16 De vunde op deres saa hoyt z

forgyldcnc Raa: Saaseyledede til Danmark, vel
mindre end Dsfne m.

17, Lever han noget Kong Valdemar Sm,
O 5 han
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han hevner forvist siu Skade:
Greve HenrichsLano, udi Sorg og megen Våan
de. I rider ey.

18. Saa glade vare alle de Danffe Mcend, deres
Herre var lsst afMode: Som Englene vare M
Paaste Morgen, Bor Herre stod op afDsde.

19. Saa lioet baadte han af det Danffe Guld,
han meers for mindre miste: Thi er det best Falsi
hed overgive , paa Gud og Sandhed driste. I ri
der ey.

S.Erich Komrmg udl Danmark.
Mar efter Guds Byrdes«. Neste Aften for St.Lauritz
<5 Dag, blcV denne fromme Herre og Komnng flagen form
deligen af sin egen Broder Hertug Abel udi Slejivig. H«n
var Konning Valdemars GeyersSsn, og havde taget Riget
efter sin Fader , som han regieredc paa det niende Aar Der
var idel U-eenighed imellem hannem og hans Broder , til hvil<
ken han meener hans Broders Hustru stuldc stor Ophaf.
Og der han med aabendarc ffcide kunde ikke fange Over«
haand over hannem, brugte han Machiayelliffch/a Cainiffe
Paafund mod hannem, han lokkede hannem til sig paa aode
Tro og Leide, men der han havde faact hannem i Snaren,
saa ringede han for hans Liv mch en hast. Hvilket hans w
gudeligeMordblev hevntafGUD baade paa hannen;, ogds
andre som vare i Raad og Daad med hannem. Gom vi det
dagligen forfare, a! GllD straffer Mord , Falsthed, Lsg^'n,
Tyrannl og den umettelig GierriZhed, at ikke mange rose sig
heraf, alt forlenge forgicfs.

XXVIII.

/Stom Cain begyndte imod Broder sin, Absl hm
gode og fromme: Lagde sig derefter med Falsk

omkomme. Saa
falst han Broderlag wnte.

2. (Aom Cain begyndte med Mord og Drab, paa
sin egsn Broder at Fsids: Sm sindes endnu hans

Lige



Anden Part. 219

z hans zoospor trcrde. Saa falst
ban Broderlag «ute ~

2 De lade dcnM'medsns Verden staar, de Onde
de Gode lormM: Saa aik det Erich Konmng Val
demars Son, han nbd ckke bedre LM.

Hans Broder man Hertug Adel kaldte, han
maatte vel Ann bedt: Tbl han sin Broder med Zor-
Mderi, loed myrde foruden all M'M.

5. Han bsd nl sig ul SlHvigs By. Kong Enk
paa Tro og Love: Hun fafnede hannem msd smigren
de Ord, saa Ont havde han i Hue.

6. Han lplste hannem Vel og drak hannem til,
som loab monne hannsm gryffe: Han legte mw
hannem, og drog Guld-Tavel, som Judas monne
hannem kysse. Saa mlst han Broderlag ronte.

7 Det Gilde dst blev saa ynkslig end, han locD
Broder sin udlede: TilMwsund som den ForrKdere
var, LaueGudmandsonti! rede.

8 Den adle Herre udi Skibet mdtmn, hau
saae sine Fiender opstande; Han blevderved baade
hleg og wst, han viste hvad var sorhaande.

9. I vare velkommen min adle Herre, haver Tar,
I vilde os gicesie; Det meldte HcrmandKirkevsrdcr
den Skalks Herre ikke alt sorcdcrs beste.

iO. De giebe den crdle Komnng gocd, udl
og Håar tillige ; Eders Tiid er kommen, I Mlle yer
doe', al! Verden I god Nat sige.

11. I bente mia Pmsteu jeg beder derom, jeg maa
mit SkriftcmaaZ gwre: I give mlg jo den
FM, ai jsg Guds Ord maa hore.

1?. Deu Prcrstvar rede, det Skriftemaal gwrt,
dtt varede Mc rel lenge: Hans Broder traade frem
med tlotzig Old, og monn? fast paa hannem trange.
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15. Den Tlw er kommen, den steder bcr, du <w
mig Kronen lade: Du sia mig hvor din Liggendes«
stam, den kand dig intet baade. Saa falst ha„
Broderlag rsnte.

14. Udi GraabrsdreCloster i Rostilde By, mil,
kimiste Klenodie er inde: Du lede i den bestagneKi

ste, den <Vkat kand du der sinde.
is. Det Ord var ncppeligen talt af Mund, den

Herre de Hovedet afhugde : De kaste baade Krop og
Hovet for Bord , og saa til Landet de droge.

16. Det uskyldig Lug det sioges til Land, det kunde
ikke siunke til Bonde : De Mere sctte deres Garn udi

Sse, den Herres Legem de sunde.
17. Dog det var bunden nl Stsen og Jern, det

fiode til hviden Sande: Og der lob ud den meemge
Mand, de bare det op til Lande.

18. Saa hcederlig de den Herre begrof, Med
Hiertens Suk og Taare; Hans Broder han loe og

efter den Skat, til Roffzlde monne han fare.
19. Han brod op Hv'sten og sterkcn Laas, hvo vilde

hannem det formeene: Han fant en Munke-Kappe
lang og graa , det var den Skat alleene. Saa falst

han Broderlag ronte.
20. Saa fandt han Spot og bluedes ved, sin

Broders Forsat kiendc : Hans Hierte og onde Sam
vittighed, begyndte da forst utbrende.

21. Detgik hannem ilde i alle hans Fcrrd, saa stå
let monne han rcgiere; To Aar gav Gud hanncm

Frist og Rum , sit syndige Levnet al bedre.
22. Det hialp dog ikke, hans Strafvar ncrr, han

kom de Friser paa Håande: Han blev ved Liv og Kro
nen ffilt, I hvor han siden monns Lande. Saafalst

han Broderlag wnt?.
2Z. Saa
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''^^^aamke«°gLm,e Guvmandson, o« Her
ind>Ve «de - Paa dem d,«° Ml d« >M!W

ftm m«n nogen Vid horde. S«« fa'st

b^Hvad»'a°medSvnd ogMsthe? w« . det
monne med Sorg bortgange : Tb. '«de s,Z .ngen mn
"an « mis,«s«l ftadanne BM forlange. <ls-aa
saisthan Broderlag ro»te.

»>,«di!>elta!e§me,et°m«°re D»nste L«l!ger, °g oe<
««t»r»a,M s»n «d !>MstaNEidtt, a< man bester de»
N 3" ik« h°«° !°de« her «et, henger y».

h»ad Giegtssadet be,a„,,,«r, s°m l°" " « D«' <ke

N°» °Y«!! °«°"" "ke stu,de»«et °,dere,°n!aret pa»
en anden sted som med det ftr,,e st»lssee.

Den ssiste Vist om Marst Stig Andcmn,
Hv°l!?des at Konning Er,ch Giippmg besov hanS

Hnns'Frue, ndi midlertid, »t hm °°rud,
S««>ig > leding.

MI« s°m ere lagde om Mnrff Stic, , de have °«>id v««
D ret me« aengst her nd, Riget. D°g ft» »de ret «e

-tilst
h»»er Me mst °t „evne hannem

kedsi « Nv» Thi »!mwde,igen ha»er ma««« >«^°«

?.n WarssStia.elle Marsi Stig Anderssn. Llge -

!nrdiae berre Peder Gyldenstiern: Her Marst Peder Gyl«
de 2 n Thi det end oq brugeligt haver hos de Ro
mere at sttte det en7Navn for det andet. Hans Al om ha.

M'e a deHv der, og den gamle Skialm Hvides Astmnst,
o'mmeenes afhave en hvid Stierne , om e

stiernernufore en guul Stierne,
fir meenes at have deres OM. Saa som lacod Pcun s
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som herefter stal omtales. 3
hvllken Adelig stamme ogsaa Ranild Isnssn havde sinM
derne Herkomst, som her efter stal rsres og omtales. D
vl de falde formeget langsommeligt, dersom man stulde w

Nch Glepplng fm flikkede Herr Marff Stig Mat gisre Hw
tng Magnus og hans Broder Hertug Erik Hielp imod dem
Broder Konnmg Valdemar i Sverrig, som havde S- W
Waldemars Ssns Daalter Sophia til <rgte. Det hsm
hen tl en anden Sted. Men dette er fornemmeligen at nm<

" Herr Ma-ffStiss, irre übesindeligen griber ind paa sin
sperre og Konning, men drager selv til Skanderborg og !w.
nu hanncm ndl gode Mcrnds Overoa?re!se, og siden paa 4
mttwelige Lands'Ting til Mborg redelige« hannem undsiger. '

D?arst Stig ban ud af Landet foer, vandbar
de Hceder og ZEre: Hiemme sidder Hen Kong

Erik, han lokker hans Hjertens Kicrre. Men Fruen
sidder i saa mangt der hun sorger.

2. Kongen han ffriver Hen Marss Stig til, han
ffulde hans Homtzmand virre: den stund han bortei

var, han Voldtog hans Himens kiare. Men
Men sidder i Solland.

Z. Kongen han sender Hen Marff Stig Bud,han
ssulde i Orlog fare: Selv vllde han Kongen hiem
mevcrre, og tage hans Hustru vare.

4- Ind da kom denlwen smaa Dreng, ban var
vel svobt i Maard: Her holder Konnlng Ercks liden
smaa Svend, noget uden for vor Gaard.

5- Opstod ungen Mmst Stig f h m klcrde sig for
sin Seng : Saa glk han l Gaarde« ud , at ane med
Kongens Dreng.

6. Hore I det unge Herre Marst Stig , jeg taler
med eder uden Svig: I stulle fare til Kongens

Gaaw/
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folge I mig. Men Fruen sidder
i Sialland, saa mangt der hun lsrger.

7. du liden kiirrestc Smaadreug/ alt hvad zeg
siger nu dig: Beed du noget as Kongens hemmelig
3iaad, du dolie det M for miZ.

8. lutstvcedjeaafKonAiisßaad/ fsrre
det at hore: Foruden I stulle i Leding i Aar, og Kon
gens Banner at fore.

9. ttM/hauvaV
iHuensaa gram: Sau mm ved stolte Frue Inge
borg, nu vi! min Dwm gaae frem.

10. Jeg dwmte det min gode Hest, han lsb tuml
dene Staad: Det volder jeg blwer fiagen ihiel, min
Ganger han lsder mig fra.

11. I tie qver min adle Herre, I sige nu me jaa,
den rige Chris? af Himmerig, cder vett'tvare maa.

12. Det var unge Herr han tlderz
Kongens Gaard: Og ude staar Danner Konning,
hanvarvLlsvobtiMaard. .

IZ. Hor du ungen Herre Marst Stlg,zeg faar dlg
noget at giore: Og du sialt fare udi Leding i Aar, min
Banner stalt du fore.

14. Skal zeg fare i Leding i Aar, og vove for edey
mit Liv: I vogte migffwnne Frue Ingeborg, hun
er saa ven en Viv. „..« <- ~

Det svarede unoeKonnmg Erck, han smller
under Skarlagen Skind; Hende stal ikke blive meere
at Skade, end hun var Syster min.

16. Fuld vel stal jeg Frue Ingeborg vogte, fuld vsl
ffal jeg hende giemme: Saa hende stal ikke vorde
re at Skade, end I vare selv her hiemme.

17. -Det var unge Herr Marst Stig, han drog
af Landet hen: Iglen sad ffwnne Frue Ingeborg,

med
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med Angest og megen Meen. Men Fruen sidder ,
Sicrland , faa mangt der hun sorger.

18. Det var Konning Herr Erik, han beder leD
Sadel paa Hest: Bi vilde rids op paa Landet, hi,,
siionne Frue Ingeborg at fssste.

19. Hil sidde I Frue Inaeborg, oa ville Iw«
mig huld : Da sy I mig en Skiorte afSilke , bestikk«
den vel med Guld.

20. Syer jeg eder Herre en Skiorte, og legger de«
med Guld : Sperger han det unge Herr Marst Sliz
han bliver mig aldrig huld.

21. Hore I det stolte Frue Ingeborg . ler en Lilli«
Baand: I maa velvcrre Merkicmste min ,
Marst Stia er ikke i Land.

22. Det da meldte Frue Ingeborg , hun var sal
vcrn en Biv: Forend jeg stulde saa Hen Mar>l
Stig svige, fsrre ffulde jeg lade mit Liv.

23. Hore I stolten Frue Ingeborg,og ville Itm
min Kime: Hver den Finger paa eders Haand, del
staldet rode Guld blrre.

24. Marst Stig haver mig Guld-Ringe given,
og Kicrder om min Hals, Som mend ved Konning
Herr Erik , Jeg bliver bannem aldrig Falff.

25. Det lovede I unge Herr Marst Stig, der lM
ud af Landet foer: At I stulle mig saa vogte og vare,
som jeg eders Soster var.

26. Det var stwnne Frue Ingeborg, det var hw
des stsrste Qvide : Baade aarle oq silde , Tiid og
Stund , Kong Erik monne til hende ride.

27. Det var Herre Kong Erik, han giorde hende
meget verre: Den stund at Marst Sug i Leding var,
Woldtog hansHiertensKicrre.

28' Det var ungen HmMmstStig/ han kom
fra
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fra Lcdwa hiem : sterk? da vare d? Tidende der
hanucm igien. Fnier sidder i Sissland/
saamangr derhunwracr.

29. Dcr han kom tjlLandct hiem, han reed udi
sin Gaard: Ikke vilde stollen Hrue Ingeborg give
hanncmeleel'.esteOrd.

ZO. D'l var unge HcrrNarstStig, han indad
Dorren trom : Ikke vilde stolen Frue Ingeborg stan
de hannem opi,g!en.

31. Lcn,<e stoed ban ungen Marst Stig , 05 tenkte
han ved sig: Hvorfore monne ikke min vcrne Hustru,
tage noget bedre imod mlsi.

12. Dct meldte lngeborg, og hende
rand Taare paa Kind : Z vare velkommen Herre
Marff Sna, og kiereste Herre min.

)). Hore I unge Herr Marsk Stig, hvad jeg
monne for cdcr kicrre; KongErck haver
gen , oa stiid miq ved min Mre.

34. Den Tiid lud af randet foer,va? jeg en Rids
ders Fmc ; Nu er jeg Dwnmng i Danmark, det
kand saa lzdet dne.

35. Den Tid Ind af Landet drog, var jeg en Rid
ders Viv; Nu er jeg Dronning i Danmark, det
krenker mn unge Liv. Men Fruen sidder i Danmarh
saa mangt der hun sorger.

36. Det var ungen Herre Marff Sug, oy tog
han til sin Kniv; Havde det mig en anden sagt, da
stulde det koste hans Lw.

37. Jeg stal aldrig nogen Ssvn sove, ndi eders
hvide Arm; Forend jec; fanger vehet Konnmg Erlh
Vg stlld os ved denne Harm.

38- Jeg stal aldrm noUN Som sove, Frue In
geborg hos eders Vide; Forend jeg fanger stagen

P den
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den lcrde Voldsmand? som tmg haver Ziort deni,
Qvide. Men Fruen sider l Solland , saa mang
der hun sorger.

99. Lenge stsed han unge Herr Marst Stig, og
tenkte han ved sig; Skal jeg hevne paa Kongen dw
m Uret / Jeg sender hannem Bud for mig.

40. Marst Stig lader vcbne sine gode Hofmcrnd,
i Brynie og Pantzer Ring; Saa rider han til
Skanderborg , og stevner han Kongen til Ting.

41. Og det var Dansker Dronnina bold, lm
ud afVindvet saae; Hisset holder han unge Hen
Marst Stig, hvort han vil ridepaa.

42. Og hisset ridder han unge Herr Marst Stig,
han rider for Sonden Aa ; Hver den Svend han
med sig haver , den lignes ved Duen hin gma.

43. Det var unge Hem Marst Stig, han ind
adDorrentrcrn; Detvar Danffen Dronning saa
klog, hun spotter hannem meget til mcen.

44- Vcrr velkommen duh vanHuh,
kommen here; Bliver du Kong i Danmark i M,
det kommer dig lidet til Mre. Men Fruen.

45. Og ikke heder jeg dutz van Hutz,
spotte I mig saa: Jeg tiender vel Peder HaddiW
fon, lM i eders Arm laa.

46. jeg ikke have her anden Bod, for all
niln Sorg og Baande : Jeg klager paa Lands Tilig
for meenige Mand , hure mig er gangen i Håande.

47- Fmst klager jeg min store Elende , hvad Rat/'
ten sig gwe vil: Fanger jeg da ikke anden Bod, vi
bruge et andet Spil. MenFruen sidder iSicrlland,
saa mangt der hun sorger.

'Din
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Dcn Anden Vise cm Herr Marff
hvorledes han pcM'Vldora Lands-Tlng gav Kong

Elicl/Sag , at ban havde Voldtagen hans Huusftue,
og derfore opsagde hannem aid Huldstab

og Mandskab
<>ilfsrner rsrt om Herr Marst Stigs Affom,sg hvorledes

atKonnlNg Erik Gleppmg Voldtog hans Huns'Frue
udlMidlertidathanvarndi LtdinqiSverrigc , oq voget der
sit imod sine Fender. Nu Wlger en andrn Digt , hvor,
ledes at han haoer redelige« og aabenbarligen paa alminde
lzg Landsting undsagt Konniug Ellk. Hvl'ket Kongen hcn
ver ve! gaaet ti! Hieuet , saa hc.n uden Tvivl , havde vel gier
ne M, at det havde vcrret ngiort som gwrt var. Dog han
havde itte formodet sig til , at hannem ffulde gaatt den Ulykke
over, som her omefterfslger.

3Marff Stig vogncr om znidie Nat , og taler han t»l
sin Kicrrc: Og ung haver drsmt saa underlig,

Gud raadc hvad det sta! vare. Min adle Herre hin un
ge Herr Marsk Stig

2. Lea dromu om mit store Skib, var vorden saa
liden en Vaad : Borte var Stavn og Styre med M,
og Landet kunde vi ikke faa° Min adle Herre hin un?
ge Herr MarstStlg.

I. legdwmteom mine Rakker smaa, var vorden
bildende Svin : Og de havde orm min Urtegaard /og
kast mine Urter omkring. Min crdle Herre

4. Og jeg drsmte om mine gode Hofmand , vi rede
over breden Bro: Min Ganger hanstog mig under
sig , og lob til vildene Staad.

5. Det meldte stolte grue Ingeborg lille , hun sva«
rede sin Herre saa : Det veed Mene Gud i Himme
rig, hvorledes Skeden stulle qaa.

6. I llqge og hmle mm a'die Herre, I give der ikke
i Giem: Detdetyocrvore BOnderoggodeMssnd, ds

P 2 fore



228 Danske Kiempe-Viser.

fore os Skatten hiem. Min Kdle Hcrr hm unge
Herr Marff Sug.

7. Og det er hverken Bønder eller Borger, enddog
du siger nu saa: Det er vist Hcrre Konning Erik, mig
vil til Lands-Ting beståa.

8< Hen Marst Stig lader vebnc siu hundrede
Mcrnd , og alle i Jern hin haarde : Saa rider han til
Bldorg Bye, han Kongen vel mode towe.

Fremmerst rider han ungen Murss Stig, hall
vari Hu saa ttbst: Ester rider alle hans gode Hof
mand , og dennem stinde Guid paa Bruste.

iO. Det var ungen Herre Marst Stig, ban ind
ad Donen tran: Det var Ridder og Ridder-
Mcrnds Mcend, de siode hannem op igien.

li. Saa gaar han ad Landsting frem, sin
Våande der klager han: Det fortwd baade Bonde,
og Borger tillige, og saa hver crdlcrMand.

12. Og mig er steet saa stoer en Last, det maa jeg
harmelig kcrre : Min Hustru er for mig Voldtage«/
det er saa stoer Vanare.

'). Opstod Herr Kong Erik saa snart/ han bsd
hannem hviden Haand: Vcrr velkommen ungen
Herr Marst Stig , her hiem af fremmede Land.

14. Det svarede han Herr Marst han var i
Sind saa vred : Saa ilde jeg min Mode spilte, der jeg
i Orlog reed.

15- Jeg var mig uddragen i Leding, at vove for
Rlget mit Liv: Hiemme sad Herr Konning Erik,
Boldtog min venne Viv.

16. Det svarede han unge Konning Erik, han
smilde under Skarlagen Skind : Frue Ingeborgs
Ja ogVillie, varlige saagoedsommin.

17- Der til svarede han unge Marst Stig , han
var



Anden 229

var glad: Det plever at vcrre et gammelt
Sprog: Spot og Skade fslges ad. Mm crdle
Herre hin unge Herr Marff Sug

-18. I have Voldtagen min klirre Hustru, og fort
os i denne Nod: I mindes det ungeKonmg ErlG
eders Lio dcc mcd fordwd,

19. Marst Stig ganger adTmget ud.og tas
gcr han af sin Hat: I drages til minde hver crrllg
Mand , ;cg baver her Kongen undjagt.

20. Horduunge Herre Marst Stig, du lad bow
fare stig Ord; Icg giver dig daade Borg og Feste,baa

de Guld og aronnen Jord. «
21. Me stoder jeg dine Borg og Feste, de komme

mig Hu, Jeg vilde den Gimling var uglorl>
jmoddeudydlgFrue

-22. One af de dcsie Slotte her er udl Danmams
Rige hm bolde; Dem giver jeg dig tilFeiringsßod,

dnmaadcmvcl beholde. . .«.
2). rider du Marsk Stig saa sterk, M

kaud ;nia jo vel bare ; Og vilt du ingenlunde vcrre min
Wcn , lcu bcrr dcr lidet af »^are,

chke rider jeg jaa stcrk over Mark, Ikunde p
dVre'mm Liae; Og have I det ikke forend hsrt, at
Waatcn sor Konften maa vige.

25. er jeg siech ey heller jaa streng, Jeg kand
edcr Bcvm wrmecne; Man finder dog stundum M

M!0l:de karst, en Hio« kand bede alleene.
26. forcr jeg de Glavcnde saa mange,som eder

forhmorcr Patz ; En liden Tue kand hende sig jaa,
dui ucllcr siicl stoer et Lcrs.

Kaa rider han hin unge Herr MarstStig/
hicn; nl Frue Ingeborgs Bur; I vare velkommen

mm cedlc jeg haver eders Mandom spurt.
P 3 28. 1



er w flrg cn Mand; Hanncm maa ikke lide cnttn
eller Lcrrd, over alt hans qandffe Land.

ssdle Herre hin unge Herr Marst Stig.
29. Jeg haver mig cn Soster-Son, han tiener

hannem jo jaa nar; han givcrosßud om
Lon, naarhanalleeucer.

30. Naar I have vMI det Pader Diur, som sove
og drckremomle lyste; Kong Enk l Norge han standa
eder bl , med Skld og Malw hin troste.

Z drage til Hielm, i bygge der Slot, som w
" gulland ogSialand der lW

omkring, siia NEr med andre smaa Lande.
Saa-lenge I lcvc, I blive en Mil,

Sorg ganges mig Saa giernes doel og

. 3,3-. Ret aldrig var jeg glad ellers ilden Gle"/
Mg gwrde nug Baaiwe; Cdrijt siune eder Mmf
Stlg l allen eder vel ilande Chnst

Chnst signe vore Dottledct'uuac Blod, sol
9'^' "st ' leages jeg ,

Llg , deVdelmge fare fta vtoe.
35- Farlig Sag er crrlig Svar, det tor sig matt

Mmme; Det vogner dog op, det bl.'vcr ltte b M
naar Gud vil Rcrlviis domme. " "^

36. I lide Mand lille hvad Gud vil sone, han vil
eder mgeulunde svige ; Findes vi ey fore oq tales vedZ
k. Min cedlcHerre hin M>

Dm Uredte Vljc om bwrlcd^
han flog Konning Erik ihiel i Finderup

undsagt Konning E.
rzh som vl nu haps hsrt, dg er det scm henstaact udi imle

Aar,
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Aar, indtil at Marst Stig fan sig tzfne, og overalt aa
K'ongcn udi Finderup, som Visen formelder , paa St.

3?at, Aar ester Guds Byrd 1286. Man meener at Hamld
Frue Ingeborgs Soster-Ssn, fluide forraadKong

Erik, hmlret vc! mueligt er. Thi det uden Tvivl haver for
lrydt den gandstc Glcgt, og de derfore have besoret sig tllzam«
men baade Svogerstab og Mandstab, og hevnt denne lpottew

ge Gierning paa KonningErik. Som dog ellers for sinHaard.
hed var ildc lid baade afden Geistlige og Verdsiig Stat. Tyl
han holdt selsom Huus i sin Tiid, og lyde ingen god Raad.

«ftvorforehan haver ftaet Gleppings Tilnavn,
ping, som umuae her til Dags have vrangellgen meent, me»

fordi han var GZevster, det er Rasindc og afundlge, og foer
ilde af sted udi alle sine Raad og Daad. De fornemmeste som

var med Herr Marst Stig, der han siog Kongen ih«el, nevnes
disse, Greve Jacob Paars af Halland, Ove Dyre, Jacob
Blaaefoed, Aage Kagge. Herr Claus Hallandsfar, Herr Ty
ne Abildgaard, Herr Peder Paars, Ranild. Hvilte gave

hannen, 56 dodcliqc Saar, og alle udi Brystet, undertaget et
Sting udi Hovedet, somudissrsteAnlebsteede medenKmv.
Som ber om videre stal tales udi hans Historie. Hans Lng

blev fort til Viborg og ligger bcgraven udi Dom-Kinen.
XXXI.

crc saa mange i Danmark, som alle ville Her-
rer vcrrc: Og de ride dennem til Riber Bye

og locde sig Klcrdcr stare. Og nu staar Landet udi
Baade.

2. De losde sig Klcrder ffcrre afny, udi gråa Mun
kenes Lige, det giowe de ikke af anden Sag, de agtet
deres Herre at svige.

Z. vogle hannem tit, de vogte hannem ofte, de
»ogte hannem alle Tide: udi den kranke
Sumd, han stulle til Finderup ride.

4. Det volte hun Frue Ingeborg, Herr Marst
Sngs venne Viv: Hun lagde medßanild det sviges

fuld Raad, det koste Kong Erik sit Liv.
P 4 s<M^
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' 5> Ram'ld ban var hezzdes Sostcr

tlemeKong Erik jaa ncvr: Han
og Hlnd, hvor de i Skoven er.' Oa nu zwmdet ud« Baude.

6 Icg ml Hiort «a Hind, dejpillc udida
Lund: <; rwc der bort med Rakke og Mtonde, alt v^

Erik beder den liden smaa Drenq, lio<
M Ganger ama: Bl vllle ude ttl Nor
IMlands Tmg, og sec hure Landene maa.

8. Hall bc-d alle sine gode Hufma-ud. iVibora
om Herberg at hore, Han tenkte mlnost ma 0c

9. Saa reed Ramid den!ous!a?Sna, at Eoi<

glorde dct med stoer Liste.
Hiort, de Md? Hind. oajaa cftcl

li. Det meldte Herre Konimw, En?, K.inn.m
varomH.e«e «ee- Nu h-elpe °°Oud og M Owtrud, vtereudafvor Lcc. !

sig lldst omkring, udi den tyft

Vid3^
oa vilde der s'yken'

listelig tog han hende udiArm, oa bil
side hende over brat : Here I det mm ffwme lomftu; jeg sover hos eder i Nat

lia der mm
Wderhunloe: forst min Me Kong Enk,

Frue
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Frue Ingeborg I dcsov. Og nn siaar Landet udi
Vaade.

16. Svare I forst baade for GUd og Mand , saa
mangen deyligMoe: I have ved Wre og Lempe Md,

det vil dog vorde Mrs Dod.
17. Vide i det min siionne Jomfru, da vide I

ogsaa meere: I sige hme lenge jeg leve stal,. jeg vider
ederLonogZEre.

18. Svarede det den stisnne Jomfru, Give I
paa mine Ord tro: Det sporie ad den liden Krog/
som eders Svcrrd henger paa.

19. Ville I vide paa dem visse Tal, I telle paa
eders Belte: I vogte eder for de gråa Munke-Kap

pe, de stiulejaaraffeHeldte.
20. Tet var Herre Konning Erik, Hanefterden

Jomfru tog: Hun blev borte imellem hans Hmider,
saa snart hun sig forstog. Nu stander.

2:. Saa lssnqc den Jomfru med hannem talde,
da havdchanlldoq LiuS: Saa snarligen hun var
kommen hannem fra, hand stoed i tykken Riltz.

22. Det var Ramid der Kongen spurde, han gav
hannem saa for Svar: Vl ride nu af den tykks

Skov, medens Mannen stin ikke klar.
2Z. Hc? llgger en Bye de Finderup kalde, den lig

ger her ulkmest: Drage vi bw i Aften at hvile, det
er os allerbcst. Nu stander Landc/f.

24. Og d!d jaa ville vi nde at bede, indtil at
Maancn opstln: Som mend ved Herr Kong Erik,

eder ffcer siet ingen Meen.
25. Saa rroe de dem til Fmd?rnp Bve/ og bades

de der om Huns : Det var silde og langt ud ad Af
ten , slukt var bande Ild og Llus.

26. Saa stallede de ind i Findenw Lade, og ingen
P 5 Mand
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Mand denncm 'kiende": Dtt kon7iss^ds?l^
Smd, det stuldeZaa ganget Hande. OgnnNLandet ud! Baade.

27 Det meldte Herre Konning Erik , alt med

Stang, ftmjtz
mg der til troer: Du t<rnke paa lnlqe Herr MM
Sug, du tenk altpaa haus Ord. "

og Stang, 05 der th
Biettehm wrke: er den Maild afOvmdefsd
den stal med Hinder oprykke. ''

Marst Slig min Svoger er snart til sindes
undewg l sine Ord : Som mend min crdle He rc M
nmgEnk, hun sidder over sit Bord.

Zl- Blbcn vll vme for hver den sted, sonnldi MW
kcn monne staa: Hun kand ikke verie den lille Tue,
som hun stal bygge paa.

32. Dct var ikke anden Pind eller Senna , Kw
monne for Dorren staa: jegfor Sand n h
Ze , det var to Halmstma. lt

33.

tl Dorren opreyste: Det var en Halmneg, lKt osl
blsd, somßeyretstraxfradlceste.

34. De vare ikke dradcrc i Laden lagt, der gik io
der afOw, Saa kom ban stolte Frue Ingebor s

3s. Dsr kom ridendes i denGaard, i
Kappe graa: De tovede M ret snare lenge, de viste
hvor Kongen laa. ' <

36. De stsdte paa Doren det var uden Ski-'mt,
dcstodte med Olaven og Spind: Du stat op Herre
KomnngErlk, oggakhid tll osud.

37. Det
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Dct svarede unge Herre Ranlld, ogjaa tog
lM pcm: Ikke er her KonningEnk inds, I tor det
aldrig tro. Og nu stander Landet udiVaade.

28. Han kaste over sin Herre med hast, tillige baas
deHoeogSrcaae: Han pegte saa gimligcn tilden

Sted , som Herr Kona Erik han laae.!
29. Dc stukte dc VopLius ud med alle, som o

ver den Herre stulle brende: Alle da jade de smaa
Drenge tyste, jaa saare deres Ovne de runde.

40. Hor du Ranild lonssn min Dreng, og vilt
du verie mtt Lw; Jeg giver dig mm Soster saa vcrn,

hun vordcr dln egen Viv. <-
41. Saa fast hug han udi breden Vorde, saa fast

i haarden Balk: Og dan hug hid og'han hug did?
han varde hannem som en Skalk.

42. De stunge hannsm ind ad Bryste Bcen, at
Himet som de kmwc mest; Med sextan og fymti

ve dsdcli ? c Saar, saa ynkelig blev hau lcrst.
4q° Dc stunge til hannem med Svcrrd og Spyd/

Der de havde vcyctdm
ssdle Herre / saa ssgte hver til sin Hest.

44. Dette ffcede om cn S- Cccilicr Nat, sta hellige
vare de Tide : Den Herre blev siagen, Frue Ingeborg

blev dog lttc ssild ved Qvide.
45/ Hvo vil nu rwc M Viborg Bye, og folge dm

Herres Lug: Og hvo vi! ride 11l Skandcrborg, og
Dronningen Tidende sige.

46. Ingen vll riide til Viborg Bye,, og folge den
Herre ovcr Hede : Dct da var den liden sinaa Dreng,
han skulde til Dronningen ride.

47. Det oa var den ilden Zmaa Dreng , han loed
lkke lcnger lide : Han stwg Sadel af den Ganger

gråa, han lagde paa Ors hin hvide.
48. Hil
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43.

tlcrd , Skarlagen lroed: veyen er han KontM
Herre Enk, i Finderup l?ggcr ha« dod. Og ni

stander Landet udi Baade.
49. stalt du have for Tidende ny, enddo«

de ere ikke gode: Baade Kla-de og Fode udi vol
Gaard , jaa lenge som jeg maa raade,

50. De stunge hannem ind ad hviden Brost, oz
ud ad Venstre S'de : I vocue fllld vel den unge Heli

re, all Danmark bcrr for Qvide.

51. Vogle I vel cdcrs Rige og Lande, og VW
vel eders Boe: For slltlng vogter den

jom Danmark stal forestaa. Og uu stander Lande
udi Vande.

Den Fierde Nist om Marst StW hvorlM
han med sin Anhang drager uw pcia Hielm,

og bygger der et Slot, hyls Grundvold sccs
der endln, paa denne Dag.

H>er Konnig Erik var st^acn , svin er omtalet, sirax pH
andet Aar derefter blco Dannchofholden udi Nyborg

og blev der dsmt paa Marst Stig og hans Auhc>!ger 27. Rid
der'McendsM<3nd tilsammen, sum
vaderes Gods under Kronen. Men Malik Snas w

neste Arvinge beholt hans Gods, som ikke blev sagd i Fe!d/fo'hi '
at han havde lsnligen undsagt Komnng Erik. Thi rsmte dl

alle ind tll Kongelle i Norge, som KmmmgErss indaav dw
nem, og giorde dcm stor Hielp med Skib oq Fn!f< og feidedl

paa Danmark indtil paa sterde'Aar, Anno Domini
Thi da indtog Marff Stig forst Hzclm , oa bygde der et fts!

Slot med dobbelt dvbc Grave nuttmnkring, som det endnu
sindes paa denne Dag. Hre holc han Huns paa fenne Aar/
at han dsde og blev begraven , som meenes , udi den En-fv pall

Helnes Anno Domini 1 29 5. Efter hans Afgaim ere de andn>
vorden og derover en Part sirasset paa Livet, og en

Partdsdlttdlendighed.

XXXII. De
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<?> e vare ml smog siusindsnve , de msdtes paa den
: Hvad stulle vi nu beoynde for Raad.den

Herre er stagen til dode. Men vi ere dreven af Dan-

' Den genser siagcn og lagt udi Lig, vi havs
vor Fred fochmdt: Bi kunde i R-geleo bygge eller
boe, vi ere af Landet udskudt.

2 Og vi Me ride nl Skanderborg, og Dronnin
gen ville vi gicste : Vi hore unhureden Frue hun maa,

ftrre vi af Landet reysc. >
4 Hun plcyer at spotte oa drwe for Soee , hun

maatte det nuforgcrtte: Nu er der Iw udi Spotte
rens snms , hun maa det lide mcd rette.

5/Og MaH Sua setter sig til sin Dest, ban ag
tede det saa ringe : Og saa rider han til Skanderborg,
han lader sin Ganger sprinae.

6. Det var saa bold, hun ud
af Vindvet se": Hizftt kommer han ungen Hen

MarffStig, med lernklcedde Hofmcrnd fieere. Men
vi ere dreven afDanmark.

7. Velkommen MarffStig selvgjortKonning,du
faa din rette Lon: Lever han unge Konning Erik i Aar,

du napper vel der af Ron.
g. Ikke er jeg en selvgjort Konning, enddog du si

ger nu saa: Alt var det Drost Herr Loumand, sidst
i din arm han laa.

9. Saa lidst agter du Konning Eriks Dod, jaa
lidet agter du denQvide : Meedens du haver Drost

Hen Loumand , at han sover hos din Side.
iO. Og stam faae alle de Hellede lede , som min

kicrre Herre vog: Saa faa bande du og alle dine, mig
siger MSafden paa.

' XXXII.
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ii. Det Herr Chnstophcr
var udl Dtnd ittc blod : Alt er denne her ikke rinae

Bod, for mm klcrrc Fader Doo. Men vi ere drm
«f Danmark. "

12. Det meldte liden Hcrr Enk EriGn.jaa lld«
som han monne vcrrc: Forvist ssalt du nfDamw

rsnnnc , om jeg ssal Kronen bcrrc.
13. Og jral jeg ud af Landet romme, oa liage o«!

bandet hin kolde: Saa mangen Enke den ffal i
glore, og hcldst udaf de bolde. ' i

ieg rsmme afDonmark ud, og lW
ud: Dwv og Skiul : Min Fode vil jeg udi DanmZ
hente , d.inde Bmter, Sommer og Juul.

is., Saa rced han fra Skanderborg , siog op met
San reed han til Moldcrup hm

' Frue Ingeborg der at sizwc.
. H'""' MM Stig, han w
bende l sinM'm; Nu ligger vegen Herr Konn,«!

Ent, dlg MM bande Spot og Harm '
17. Hvad heller vilt du en fattig Qdinde van

og folge en Fredlos Mand; Eller du v,lt ocrree«
slegfred Blv , og bcere det Hadiuas Navn.

18. Ikkc vll jeg bcrre det Hadings Navn, kundl
Mg cn dronning blive, Tak saa have mm M

4Arre, den Udyd tog af l
19. Grever og Ridder vi have til Slegt, oa fleck

ndaf de fromme; Ikke reddes I for det lldetßM
pr hannem af Landetat romme.

20. Greve Jacob af Halland og Hcrr Pedel
Paars, med Jacob Blaafoed tillige ; Aage Kaaae

DZ Hcrr Clauy Hallandsfar, Ove Dyre, de ville
ey ivlge.

21, Kong Erik af Norge en Konm'ng gief, 3
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rekke hannem Haanden htn hvide; Han erpaa Folk
Hg Skib jaa rug , I maa vel paa hannem lide.

Men vi cre dreven afDanmark.
22. I lade ovdygqe etHuus raa Hielm, I lcde

det bygge saa fastz Saa reddes I ikke for Pil eller
Skud/ey heiler for Blide-Kast.

2). Nn haver jcg baaret min Sorg i Lsn, i IZins
ternieyferre; NitHierledeteriQvalclagt, Ihave

god Nat min Herre.
24. Herr Marst Slio tog hende i fm Arm, Gud

ladeosbegge vel fare, mig tyktes nu vare meest paa
mit Gavn , M priser de Norstc (Hwre.

25. Her Narst Sl!gdrog l!l Hielm saabratf og
saa tog han det ind; Dttvlljeg for sanden sige, der
blegnet saa mangt et Kind.

26. Marff Stig bygger et Huus paa Hielm,
han bugte det i jaa brat; Det figer zcg eder paa min
Tro, tre Dage og en Nal.

27. Marff Stig lader bygge et Hnns afNy,'med
Muure og hsyen Tinde; Der laa fore daadeTydffe

og Danffe, de kunde hannem nuet afvinde.
28. Den Bonde han ganger paa Marken ud > og

saaer han der sit Korn; Hiclp os Gud Fader i Him
merig, og haver nn Hielm faaet Horn.

29. Gnd naade os arme Bonder gråa, atGlep
ping stulle rcgicrre; At han ul Verden ufodder var,

da havde det gaact os bedre.
10. De store Eege i Skoven sma, nåar de udi

Storm omfalde: Da siaa de neder baade Hassel og
Birk, og andre med alle.

zi. Hvad Konger og Hsvdinger sig sorseer, det
gaar ud over de Arme; Thi naade os GUd vi fcmigs

Bender, og sig over os forbarme. Men de ere d?cs
ven af Danmark. ' Dc^
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Den Femte Mst onl"Marjk StigsDottre.
Waar Visen er dsd, da siycr Binne vilde, som man plen«
«M at Saa ei' det giwtt ikke allceneste med dijsc tw
de Marjks Stigs DZtlre. Men ogsaa med de andre «U
vare paa Hielm efter hans dsdclige Afgang Thi der h«
var dsd, Anno Domini 1295. Kom der Uecnigbed lblm
dennem selu indbinrdes, og derover forsfrede Kong M
Meneed Hielm, og odelagdc udi Grunden deres BeftrstiMi
Ena ere da disse tvende unge Jomfruer, hvis Navn er
kiendt, foraarsaget at rsmme hen udi fremmede Land,med dc,z'
ne ringe og fsye Wedhav, som de kunde paa den Tiid havl,
Udi Sverriqe ere dc ikkun passelige vei antagen , hos den «W
Konning Byrge. Men Erik udi Norge h.m
lenkt paa dcrcs Fader, og deres Retfcrrdigc Sag, og annam
met dennem til sig. Dog deres Tiid er ikke vorden lang, fsrenl
de afSorg ere hendode. Som detalmindeligen qaar.
Lt 6ulor 6i morbm letlii sul)ric2tor utera; eK.

XXXIII.

s<)?arlk Stig haver de Dottre to , saa kranke Skw
ben monne de faae; Den Eldste tog den VG

steomHaand. Og de fore vide om Verden.
2. Den Eldste tog den Yngste ved Haand, sch

Zingede dcm til Sverriges Land; Kong Byrge hal
kom fra Stcvne hiem. Og de foere vide om Herden.

). Kong Byrge han kom fra Stevne hiem, Marsk
Stlgs Dsttre ginge hannem ud igien; Hvad
Qvindfolk monne I vare.

4- Hvad for Qvindfolk monne I vcrre, oa bvi
staa I saa silde here: Og vl ere Marss Stigs Dott«
baade. Og de fore vide om Verden.

5. Bi ere Marst Stigs Dottre baade, saa gierne
bede vi om eders Naade; I jkynde eder snarlig afmin
GaarV.

6.I
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'6. I ssynds eders Fa
der vogmm kime Mowwder; Ikke maavi udi KonZ
Eriks Dod. Og de foere vlde om Verden.

7. Ilke mua m udi Kong Eriks Dsd , vi fare sa«
vide a!»' cftcr vorr Brod ; Den Eldste Sbster tog den

Dngste ouz Haand. Og de foere vide.
8- Den Eldste (poster tog den Pngste om'Haand,

saa ginge vc dm? tl! Norriges Land; Kong Erik kom
fra Tmge hicm.

9. Kong Erik kom fra Tinge hiem, Marff Stigs
Dome ginge hannem igien 5 Hvad for Qvindfolk
mounelvcrre.

10. Hvad for Qvindfolk monne I vcere, hvad ha
ve I udi mil Land at giore; Og vi ere Marff Stigs
Dsttre baade.

li. Og vi ere Marff Stigs Dottre baade, saa
gierne bede viomedersNaade; Kunde I brygge oZ
kunde I dage.

12. Bi have ey lcert at brygge eller bage, eller noget
siigt Emdede at mage, Men vi kunde spinde det
Guld saa rocd.

19. Og kunde vi spinde det Guld saa roed, det lcrrds
os Moder forend hun dsde: Og vi tunde veve saa vel i
Ror. 6H de foere vide om Verden.

14. Og vi kunde veve saa vel udi Nor, som Drons»
ningen selv og alle hendis Moer: Vi kunde Guld

spinde og veve i Lad.
15. Vi kundeGuld spinde og veve i Lad,men aldrig

bliver vort Hime ret glad: Siden Fader og Moder
de ginge os fra.

16. Siden Fader og Moder de dsde os fra, da er
wr Kaabe baade Paltug og gråa: Havde Marff

Stig levet og bleven i Lande. Og de foere.
Q 17. HM
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havde ikke gaaet os saa udi Håande: Havde Frue In
geborg ikke saa dod. Og de focre vide om Verden.

18. Havde Fru Ingeborg ikke saa dod, vi HM
ikke lid denne Jammer og Nod: Konning Erik meld

teetOrdmedffel.
19. KonninZErik meldte et Ord med stel, etW

Fader jeg kiende saa gisrligen vel: Han varen
Mand til Mund og Haand.

20. Han var en Mand til Mund og Haand, A
sindes kunde udi et Land : Saa siog han over W

Skarlagen Skind.
21. Kong Erik stog over dem Skarlagen Skiltz

saa fulde han dem i Fruerstue ind.- Han bad dm
hverken sorge eller grade.

22. Han bad dem hverken ssrge eller grade, he
siulde dem vare udi Faders sted , den aldsteSO

Veven trende.

23. Den aldste Soster Veven trende, den ynA
vevet den ud til Ende : Og hun vov i den forste List.

24. Og hun vov i den forste List, Jomfru Maw
og lEsum Christ : Og hun vov i det andet Ror.

25. Og de vov i det andet Ror: NorgelM
Dronning og alle hendes Moer: De vov Hiort og k

vov Hind. Og de foere vide.
26. De vov Hiort og de vov Hmd,de vov sig ft,

med blegen Kind : Og saa vov de med Fingere hin siM
27. Og saa vov de med Fingre hin snare, M

GUdsHellige Engelffe Skare : Den yngste SoD
hun Veven affelde.

28. Den yngste Soster hun Veven affelde, hu«
gav den Dronning med megen snilde: Hun felde del

ved de modige Taars'
29. W

17- Havde Marst levet og bl'cvetsLand^
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29. Hun selde der ved de modige Tåare/ Gud aivs
det I vor Moder vare: Bar I vor Moder eller So

ster kime. Og de foere vide om Berden.
10. BarlvorModerelkerSssterkicere, vifingL

baade Lon og der nl Wre: Det hislper os ikte et eeniste
stykke. Og de foere vide.

li. Det diclpcr os ikke et ecniste stokke, vi maa alt
nyde den kranke Lykke: Den celdste Soster blev smg
og laa. Og de foere vide.

)2. Den crldste Soster blev siug og laa, den yng
ste ganger hende til og fra : Den Eldste Ssstev af

Sorghendsde» Ogdeft>erevide.
Z). Den celdste Soster afSorrig hsndode, den

yngste lever efter med Sorg og Mode: Kongen gav
hende sin yngste Son.

34. Og Kongen gav hende sin unge Son, hun var
hannem mrd den Jomfru siion: De levede sammen

med Mre. Der de havde faret vide om Verden.

Den Siette Vist om Marst Stig.
H ilforne er omtalet, hvorledes Marst Stig med sine An«

hengere haver hcvn sigpaa KonningErik, nnrsres her
ogsaa noget om det samme. Maa vel stee, at de have lagt

deris Raad sammen udi Ribe, og indtagen Riber Huns, sidm
at de have drcrbt Kongen. Med List og Lempe have de ind

tagen Slottet, som paakiender. Og ikke haver end Qvind
folk vcrret siemme i Spilict, som det lader sig ansee:

Mands List ere behendige, men Qvinde List ««endige. DO3
begge Deele ere u-bestendige. Saasom vi as denne Marff

Stigs Historie noksom formerke.
XXXIV.

der gaar dantz paa Riber Gade, Slottet det
er vundet: Der dantze Riddere baade fro og

glade. For Enk Konge hin unge, mhd dem zaa vare de,
Q 2 2. Der
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2. Der gaarDantz paa Riber Bro, Slottes
er vundet ; Der dantzer Riddere med udhugge« Skoe
For Erik Konge hin unge, med dem saa vare de.

Z. Fore da dantzer han Riber Ulf, Slottet det el
vundet : Han var Kongen tro og huld.

4. Saa da dantzer han Tage Muus, Slottet det«
Bundet : Han var Hovitzmand paa Riber Huus.

5. Saa dantzer han Herr Salten Sces,Slottel
det er vundet : Og saa hans rige Svogre tre.

6. Saa dadantzedeadleLlmbekke, Slottet dete«
vundet ; Og de vare Kongen att forsterke.

7. Efter da dantzer han Byrge-Gron, Slottet de!
sr vundet : Og siden saa mangen Riddere stien.

8« Saa da dantzer hanHanke Kand,Slottet det «
vundet: Og efter hans Frue, hun heder Frue Anm
For Erik Konge hin unge.

9° Nest da dantzer han Ridder Rank, Slottet det
sr vundet : Og efter hans Frue FruVerngerd Blank,

iO« Saa da dantzer han rige Volmvn,Slottet
sr vundet : Med hans Frue haver ingen navn.

11. Saa da dantzer han Iver Helt, Slottet del
er vundet : Han fulde Kongen over Belt.

12. Lenge da stod han Ranild Lange , Slottet dei
sr vundet: Forend han vilde i Dantzen gange.

13. Vardetikke for mit faure Haar, Slotet del
sr vundet : Saa vist jeg med udi Dantzen gaar.

14. Var det ikke for min Rosens Kind, Slotte!
det er vundet: Da staljeg lrcroe den Dantz omkring.
For Erik Konge hin unge.

15. Og RanNd Lange udi Dantzen traad, Slot
tee det er vundet : Begyndte en Blse, og fore han
Md. For Erik Konge hin unge.

!6, Med W han qvad, saa w han sprang/
Slottet
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Slottet det er vundet: Alle de Riddere efter hannem
sang. For Erik Konge hin unge, med dem Km vare de.

17. Op da stod hun Spindel Sko, Slottet det er
vundet : Og hun gav Ranild Lange sin Tro.

l- Hendes Håar det var udi Silke ficrt, Slots
tet det er vundet: Hun traadde den Dantz for alle saa

mt. For Enk Konge hin unge.
19/Osde dantzct dem paa Slottet ind, Slottet

det blev vundet: Med dragne Svcerde under Skar
lagen Skind.

20. Mdrm saae jeg en Ridder Dantz, Slottet det
blev vundet: Binde saa Slottet med Rosen Krantz«

For Erik Konge hin unge, med dem saa vare de.

Dm sweude Vist, hvorledes Ranild bliver
udsiegger med sin Festemss Algrevens Daatter.

lader sig ansceafdenneVise, at Ranild Kong Eriks
smaa Dreng, haver voeret en unger Fcstcmand, der han

var med at forraade sin Herre. At han siden Konning Erik
er stagen, bedes om fin Fcstemse og bekommer hende, en Med«-
sslgermde i sin Udlendighcd. Hvo hendes Fader havde

vm han haver vEret af vorelndlendiste eller Udlendiste Gre
ver, nevnes her Me. Vel mueligt det haver vceret as de
Grever, som da to eller tre siaugs vare paa denne Tiid h?r udi
Riget.

v s

beder legge Sadel paa Hest, det. er mig
»c/«' ofte fsrre sagt, hin rige Algreve vil jeg gsste:

Enddog jeg er udlagt af Venner og Frender mine«
2« Og Ramld kom der ridendes i Gaard, det er

mig ofte fsrre sagt, udstod Algreven var svobt i
Maard.

3. Her stander I Algreve svobt udi Skind/ deter
Q 3 mig



mig ofte sorrs sagt, ville I lade
Enddogieg er udlagt afßenner og Frendcr lnine.

4- Bet da meldte hendes Moder kia'r, det er nm
vfte forre iagt , ikke da haver du Festsmoe ber

5. Og kandjeglkkemiu Festemse wa, 'det er lck
Oste fHrre sagt, jegbrenderopaltdetGodSlaa.

brender vort Gods ulMeen, det«
Mlg ofte forre sagt, du tage din Fcsiemoe, rider saa hel!,

7- over hende den Kaabeblaa, det er m
ofte forre sagt, lofte hende paa Ranilds Ganger

d. He havde lkke andet til Brudeseng, det erm
/om sagt, end Skou og Mark og w jlagmEm

Og havde I ladet Kong Erik leve, det er nw
vfte fsrre sagt, da havde vi vel i Landet bleven

Vfte forre sagt,for Gester ffuide mand soye sin? Ord l
11. Han stog hende ved Kindc rocd, det cr mia oftb

forre volte dog ikke Kony Eriks Dod.
haver Orne og Marken Syne , dst ee

Kilstlne vi ere afLandtl
orevne. Enddog zeg er udlagt af Venner og Frend«

Den Ottende Vt'jc, hvorledes
sen steyles for Roffilde.

M "3" lv"we Ranildermed , a!
F°"s Ercklhtel. Om den unge Ranild, som var i

denne Vise Digtet. No c

m andre Marst sAnhcl
3 Hielm var opgiven sigcs

ind i Graabrsdre Closter udi
den Vest.ermelse af de magtigsie Mand

wndie "F/ bans Slegt , og Blods-For,
MMS. MenKsnnmgEnkbleh. forlem afPaven, at HM

maatte
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maatte bryde Closteret og soge og fange der Ramld Hv«
«gsaa stecde, at han blev sorraad ved sin egen Hund, hos dm
B ynd, udihVilkenhanhavdesinUdgangafAXuren, ud.hml
kcn hW havde lit Kammer. Hvor fra han havde adstllllge

og end en besynderlig ind udi Kirken/saa han kun
de staa inde M AKerel og hm'e Guds Tienestc. Som det Hu«.
cr os viist for nogle Aar forlcdcnMend fornevnde Graaes«
drc Kirke bicv afdret. Dog cn-dre havde vel her om en andm
Mcening. Siden at han var steylet, tog Klerkenet, som var
hannem forvandt/ham nedafSteyiernc, ogftrdc hannelNlNw
Proces ind i Byen , og locd hannew begrave '
sicede Aar efter Guds Byrd 1294.

XXXVI.

t7>et springer nu saa vide om Land, at Ranild er ta-
tilfauqe: Han havde ikke kommet fra HleKn

i Aar, havde han vist det ffulde stulde saa gange: Nu
gisres paa Ranild det ynkelige Mord, som hannem
er spaad for lange. ,

2. Ranild ind ad Donen trwn, han bod god Dag
sin : Og saa hver den årlig Hofmand , som tie
ner M Hove med ZEre: Christ vogte hver Dannes
mands kiare Barn, fra Ulykke fri at vcrre.

3. Mindes eder Herre Kong Erik, I ville det ML
forgiette: Jeg tieme udi eders Faders Gaard, den
gievestc Svend han aatce : Saa tit dar jeg eder i min
Favn, somjegdetvelformaatte.

4. Icg mindes du tiente i min Faders Gaard, for
Pendmge og for Kloder ; Men du forraade min Fa
ders Liv, som en Mro Formder; Men stal jeg Kro?
mn bcere i Aar, til Steyien de dig udleder.

5. I bugge afmig baade Hinder og Fsdder, I la
de mine Syne udstinge, I giors afmig det ynkeligste
Mord, mit arme Liv kand tvinge; Men all den Pine
jeg lide ssa!, Jeg lider for Synderne mine.

6. Bi hugge af dig ey Hcruder eller Fodder, du
O. 4 maaltt
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maatte beholde dine Oycn ; Don ssait
Mlgste Ded, som du monne vel somme. 'Og ali 5e,l

Strafdu llde stal, det ffeer for Faderen min.
7. De fulde Raulld afßoestild ud, ban vred sin,

Handersaasaare; Alle de Fruer i Staden vare, h
felde for hannem Taare; Han bod dem alle TuD

Zoo Nat , de bade hanncm alle vel fare.
8. Lede de Rauild for vvcn By, han ftae dl

Steylcr opstande; HERRE Chnst du voate hm
Hannes Svend fra saadan boyellq Våande; ME

havde jeg bleven paa Htclm l Aar, ey havde saa aM
l Håande.

9- Og bavde jeg nu en fuldtro Ven, som miz
Mtt Bud vllde bcrre; Hen tll hl« forgendes lide»

Klrstln, hun mlde sig holde med crre; O Chrift
signe mine Bsrn saa smaa, og saa min Hjertens

10. Jeg beder eder alle I Chrisine Folk, som savnet
sjover den Hede ; I lcrfe et PZter notter for min
Slcrl, GUd milde for nng sin Vrede; At jeg maa

fare i Aften bort, til Himmeriges Roe og Glcrde.

Dronning Ingeborg f Erik Mmveds.
honning Erik Menved var ikkun tolv Aar gammel der bmis

Fader blev siaqen, og blev siden kronet paa TredieM
der efter , og giordekort Tiid der ester sit Bryllup med Frsikk»

Ingeborg, Kong Magnus Ladclaasis Daatter afSvemae,
som her om tales udi Visen. Han affede med hende otte dcy-
Nge Bsrn, som alle hcndsde udi deres unge Dage, hun tM
Anno Domini 13 13. den n . Novcmbr. Kort Tiid der efter at >,

Hun var udkommen af den Forvaring, udi hvilken hun
indlage i Clare Kloster udi Roessilde, afdenne Aarsage- Kvn<
gen blev hende vred,fordi at der havde faldet lzforvarendis,som

hun reysie imellem Abramstruv otz Holbek, hendes sidste
fra hende, og

fiog
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itn paa siq. Mcn Konqeu lod s'«, fornnlde , at
him kom ud mcd dtt fsrste: og de dsdcsaa begge paa et Aars
<?ild, den ecne ester den anden.
- XXXVII.

var Erlk, Kan reed sig under
Se: Feste han sig lomftue Ingeborg, hunvar

saa vcrn en Moe. I bede for dem som Kronen
skal berre.

2. Det var den SvenffZ Dronning/ Hun tager
sin Daamr at lcere: du Dronning i Dan
mark blwe, lad Bonden '.tte over dig k^crre.

Skatte du ikke den samge Bonde, forinden
sm Kiortel graa: Fattes dig enten Guld eller So!v,
dukand det dog vel faa.

4. Jeg haver vcrret i din Faders Land, l femten
Aar med cere: Der er hverken fattig eller rige, som
noget stal over mig kicrre. ' ,

5. Svarede det stolte Jomfru Ingeborg, hun
svarede med stor snilde : Skulde enten Bonde eller
Borger mig siyide , da loed det mig saa ilde.

6. Det meldte den unge Hertug bold , og ban var
Kongens Broder : Herre Christ signe del unge Liv som
saa vilde svare sin Moder.

7. Der blev Sllke og herlig Sindal, saa viit paa
Jorden breed: Det var stolte Jomfru Ingeborg, hun
blev tll Stranden udleed.

8. Og de vunde op deres Silke Sevl, Gud unde
dem Boren bin blide : Seylet de dem til Dannemark/
mindre end Maaneder to.

9. De stroge Sevl og kaste Anker, all paa den
hvide Sand : Det da var den unge KonninZ, han ri
her sin Ganger paa Sand.

10. I vcm velkommen Jomfru Ingeborg, I ere
Q 5 min
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min Hjertens Kime: Dm fyrste Bsn°?b7i^
om , den vider jeg eder til Mre. I bede for dem

Kronen jralbcrre. '^

ii. Den forsie jcg beder eder om, den vide
tmgM Mrne: Igive mig alie de Fanaer los"

12. Den anden Bon I bede nng om, allerkM

1 3- Det var Jomfru Ingeborg, bun blev i/M

eder om lomfm Ingeborg, M
Bll!« vzl jeg glsre : Aldrig bede I mig om den Tin

)eg vll jo gierne gwre.

15- Dan Kommzg han taler til sin Drost , s.i
de de Fanger optage: I lade Herr Marjk Stiq

Dsme ud og heden afLandet
var stolte Jomfru Ingeborg, vilde W

paa Danffe lordgaa: Forend hun si de Fana
aflem, ogdemaattesorhende staa " ""^1

17. Saa dydelig var Jomfru Inqeborg, hende
pnsede Mand og Qvinde : Betakkede GUD sa

mangefold , at hun var kommen til
18. Der var stor Glcrde z Fruer Closter , de NM

ner laste og smnge: End var der meere i Kongens
Gaard, de legte med Dansse Tunger. I bede ft

dem som Kronen ffal bcrre '

Konnlng Enk tog md Ud! Mekcl-
borger Land.

Vlje siunes at vare lagtom Kong Eriks Menveds
.?' ban udi sin Tiid mH e

olyg her md/ som udl h«ns Hzstyrj? zweM/ at Ny. 13 li. nl
Rostok
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Msi^s^grcvenaf Brauocnborq t.l sirtt^
1 endre Ksrszclw Pcrzoncr ungcog gamlc. o^

'' d 'VB ad n wvdc scrt siq op imod sin Her«,drog han der
!d Ma t. og tvwgdc dem, og bvgdc dct

! seed afat lw. Men stal dttvlrrc dcn Navnwndlg M.Uk
Stig som her nevnes / da cr muellsst , at dtt n stn3 lw;
Gleppings Nid uden at Navnet cr fochcl«

XXXVI!!.

ban dem

3V der til vare wst haus Riodere og saa hans
at de ffulle med hannem fare. Han agter md tll

som ligger under Danmarks Krone:
Det cr saa ilde gangen i Haand, det klages wman
ailundc. Manhocdedersigcsaf, Konmng Erck ferde
saa sterk ylt over det Mer Hav.

2 For lagde de ind deres Snb, de
loedi deres Zarnsie did heme: Det made Gud H:-
der i Himmerig, naar vi ffu«e dennem vente.
seylede over den salte Soe, de Dansie vare fto og
alads: Danmark dennem strar af fmne Chrlst
hav lov der de qvads. Alt med saa megen Somme,
og der de komme for Rostok ind, de favnet jaa vel
deres komme.

2 De dveldes der fulde otte Dage , de s)errer laa
idenSmd: De vare vel sm Tusinde til Hest, hver
Mand var fto og glad. Og det var om en Onsdag
Morgen, og end tre Timer for Dag: Det var M
mangen raster Heldt, sigvebneloed i Plad. Delode
fortekke med Gnlo deres Ors, de havde rsde Baavsn-
Roke paa , der udi ftdc hvide Kaars.

4. De rsde ud ad Sonder Port, deres Harmss
de stinde fta vide: Hm Mach SW Bmner dee
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»« ' '«>' faa sinder mm,

Ove Drost« Bmm-r var nest, sanhMg i tre St
te. De lovede YenLingnl hellige Stad.r, GndH
de dem mide god Lttkc. Dc droge fra Sk««, s
w'Zge, de« Dag de O'ever monne Vente, de »side»
dmgenllvgge. "i.^,.„

5. De droge !« Miilc si« hemmclln, det Na«»
Hen Johan:, De ftnde «o Nnnke p" KW

ffnbud, de»n«afDobc«n.
t.enederee Leen , Mrs v. Ad, vilde brend >
dede de D'nste tcenkc dcr p,in, si„ oi d»

°" ""° « "'°' ' «'en forene de k 3

sbade ' ' ' l"' """gen Mnols

6. Devare »clFionen Tusinde Man», nfIW

»tcroer, de Danste maatte dem bide. De modie ln«
and« ved et Barfred , alt paa en Pl tz s" g on A.'
ree Spotffe Ord denne« !,dtt hiclp , oe nn,»ed d«
2wn. Der maattc da mge dc Todste M«nd , som
for« havde brut deres Tro. thi Gud vilde have d«

wr
5..«^' 3."^'«"""'' f« Danff Mand vige,
lian »side dem ,kke jkone. F.« da rider ha« Kon,
Herr Enk, med sine Brod« to : Ibrnge ed nu I
Danste HovmEno, som eder Magt liager paa. Det

og eders fri Mod, vi »inde bande Slot
te og Feste, Bl tt»de vore Mnder undermod

Kong Biirgc i Ovcrrlge l7de"ndeK"
Brod« svelte ihiel udi Fengsel.

Flette «ruelige Word,som Ko„, «pege > G»>rri»c,!od awre
P<n>sin« t? NwtneHmugV»!dem»r, o« Hem,g En"

ffeche
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sirede udi Nykiebitm i Sven',«?.-? Aa? efter Guds Byrd 1337°

Aarsagen der ti! var den sioreHad og Avind, som rar
tend imelK'w BrZdrcne,at Hcr-ugenle mentte, al dc havde

lidet af Riget,, og Bytge uicente/a: han var Ecnevolds
Konninq, ug blivdcßrodrcnc soncnkte, at de siode hanncm

ester Livet og Rcguncutct. Dcrafkom den langvarige Feide
imellem dennem, ndl hville« Kong Erik Menved af
markloed sig dr«ae, fordi at hanhavoeKong Byrges Sosier,
Dronning I^grdorg, og Kong Byrge der imso havde hans

Ssster Drvnnluss Sophia tli Ea:e, og dcrsore tagde sig udi,og
gwrde stur Bekostning , at fordrage dennem. Doa det haver
taget en ond Ende, som Visen ogsaa formolder. Dc tvende
Brsdre cre med Kong Byrges Nillie ogVidstab fangen og d«d

i Fengsel. Me« Kong Byrge maatte selv remme Landet indtil
Danmark, og der han sik lidende at hans Ssn Magnus var

fangen og Halshuggen til Swlholm, dode han siden af Sorg
Med sin Dronning, og ligger begrave« i Ringsted bos andre

Danste Konger deres Forvandle. Men den arge Ridderrsd
Herr Johan Bronk, som brolede det Gilde udi, blev med sit

Parti lagt paa Steyler paa det Bierg ndcn for Stokholm, som
as hanncm siden fik Navn , og kaldes Bronkedierg.

XXXZX.

lngeborg havde de Brsdre Tre, for Sver
vl rigs Krone deres Liv lode de: For usand Sag

saa bleve de Herrer undlivet.
2. De Brodre tre, for Svemaes Krone deres Liv

lode de: De Herrsr stuldc til Vvemge ride, Frue In
geborg bad dennem hiemme bide.

9. Til Sverrlge ride Frue Ingeborg bad dennem
hjemme bide: Frne Ingeborg stander udi HelsinZs
borgs Port, mine tiare Brodre I ride ikke bort.

4. I Helsingborgs Pott, mine kicrre Brodre I ride
Me bort: Det da meldte de Brodre begge tillige , os

lenges fast til vort Fcrderne Rige.
5. Begge tillige, os lenges fast til vort Fcrderne

Rige: Bl lmve ssa lenge hos eder Mld/ vmHlerte
dtt
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det er fast los qveld. Ur ufund Sag faa^
de Herrer undlivet.

6, Hos eder dveld, vort Hierte det er sast ios qveld
I tsi)s hos lnig i Dage fem , Medens jeg fonder mil

sterke Dwnz.
7- I Dage fem, medens jeg fortceller min stech

Drsm: Jeg drsmte eders Kaader var afßly, wiill
adle Brsdre I vare udi.

8. Kaabcrvarafßly, mine Ms Brsdrel vW
udi: og de vare spendte omkring eders Hals, sa cl lM

betyder dst eder stor Falff.
9. Om eders Hals, faa m'si betyder det eder D

Falsi: De Herrer lvdc itke Fru Ingeborgs Rach
De rede til samme Dag.

i>D. Fru Ingeborgs Raad, de rede ti! Sverch
samms Dag : Oa der ds komme paa hviden Sand,

der modte dennem Bronk den u-tro Mand.
11. Paa hviden Sand, der modte dennem Bronk

den u-tro Mand: I vcrre velkommen, I BrMe
baade , I drikke Juul med min Frues Naade.

12. I Bwdre baade, I drikke Inul med min
Frues Naade: De Herrer de ganger adNykiobings

Gade , og der moder dem det falske Raad.
13. Nykwbings Gade, og der mmte dem det fab

ste Raad; I legge eders Bryme udi vor Vy, I M
til Slottet i Hoftklcrder ny.

14. Udi vor By, I gaa til Slottet i Hostlcrdel
nye ; De Herrer ind ad Dsrren tran, og Kongen han

staar dem op igien.
15. Ad Dsrren tram, Kongen han staaer dem op

igien; I vcrre velkommen I Brodre baade , ville I
drikke Juul med vor Naade.

56. I BrMe baade, ville I drikke Juul med
vol
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vor Naade ; De Herrer toge Band de Mgs ti! Bord?
de talede saa mangt et alvorsomt Ord. For usand Sag -
ftadlcve de Hener undlivet.

17. DegmqeMßow, ds talede saa mangt et al
vorsomtOrd; Belkommen minckicrreßwdre baadt/
man jeg ikke eene for Landet raaye.

18." Mine Brodre baade , maa jeg ikke ecus
for Landet made; Vor kims Broder maa han ve!
vme/ han maa ecu? cy udi Landet regiere.

iy. Maa han vel vcere , han maa ey eene udi Lan
det regiere: De aadc og drukke en foye Stund, saa
fant Brouk paa ct andet Fund.

20. En fsye Smnd, w<a ftmt Bronk paa st an
det Fnnd; IgodeHerrerhvadMelgiOre, ville I
drikke ogDantzenrore.

21. Hvaovilielgwre, ville I drikke og Dantzen
rsre: Ogdedanher ud og de dautzer ind, og'Bronk
han stienker i den klare Min.

22. Og dedantzerind, ogßronk hanffienkteden
klare Viin ; De Herrer stod paa Gnlvct og qvad, men
Bronk og Konyen ginge i Raad.

2). Paa Gulvet og qvad, men Bronk og Kon
gen ginge i Raad: Hertug Valdemar taler ti! Bro
der sin , Erck vi drikker for megen Bim.

24. Til Broder sin, Erik vi drM for megen WN/
vi vogte os vel for BronkesSvenke, han kand saa
mange Skalke Renkc.

25. BronkesSvenke,han kand saa mange Skalke
Renke : Hertug Erik siog op med hoyre Haand, stulde
vi os frygte i Faderne Land.

26. Med hoyre Haand, siulk vi os frygts i
derne Land , Vi ere hidkommen paa Tro og Leyde, vi
vide her mtet afnoM Feihe.

,27, Tw
D
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27. Tw og Leide, Bl vidc ocr mlcl af noacn FZ
de ; Dc drukke og da.'itzet den Dag ul Endc, saa mon
ne de Ltus og Blus optende : For usand Sag saa ble-
ve de Herrer und'ivct.

28. Ben Dag ti! Ende, saa monne de Lius og
Blus opbude: De Herrer de ffulde til Senge M,
athvllespaa Sllkeogßulsterblaa.

29. Tll Sengegaa, ai hviles paa Silke og Bck,
ster blaa: Saableve de fulde i Taanm Kw
Zen gck med under Skarlagen Skind.

med under Sk<M
lagen Sklnd : De viste ikke andet end det var Gam
men, fb'rchan stog alle de Dorre tilsammen.

Eud det var Gammen, forre han stog alle
Done ttlftmmen: Hermg Erik vcrget ssasom en
Mand , saa lenge som Svcrrd og Senge stolpe rand

32. Som en Mand, saa lenge som Svard oa
Sengejtolpe rand : Der Sengestolper ikke lenger kun"
de vare,

33. Lenger kunde vare, dsn Herre maatte nogen ad
garnet fare ; De Herrer de lider der Nod oa Trana,
af Frost og Kuld , og Hungers Tvang.

34. Nod og Trang, afFrost og Kuld og Hungers
Tvang: Bl give dig Bronk Guld saa roed, du
glve os Band og det torre Brod.

35' Det Guld saa roed, du giv os Vand og det
torre Brod: I fange her ikke udi Sverriges Land,
enten Brod elleren kold drik Band.

K 3 Sverrigs Land, enten Brod elleren kold
dnk Band, vi troer vor kicrre broder Kone saa vch
hun lader os lkke svelte ihiel.

3,7- BroderKone saavel, hun lader os jo ikke sock
sechlel; Den fromme Dronning ftg vel vi no, hun

Sim
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giver os Halm m sove paa. For usand Sag bleve de
Herrer undlivet.

38. Saa vel vi tro, hun giver os Halm at sove
paa: Vi ere saa saare af Hunger kryst, vort Hierts
paa os! Livet maa bryste.

99. AfHunger kryst, vott Hjerte paa os i Livet
maadryste: Bronk han harmedes ved de Ord/ han
kaste de Nogle i salten Fiord.

40. Ved de Ord, han kaste de Nogle i salten
Fiord: Det var stor Wk at hore paa, de aade hver
andre Skuldrene sra.

41. At hore paa, de aade hver andre Skuldrene
fra : Det var en storre Harm og Qvide, Brodre aa
de Kiodet afhver andens Side.

42. Harm og Qvide, Brodre aadeKiod afhver
andens Side: Det var stor Pnk og end meereHarm,
de Brodre dode i hver andens Arm.

43. Og end meere Harm, de Brodre laae dode i
hver andensArm: Og det stocd i Maamder fem,Kong
Byrge han kom afLeding hiem.

44. I Maaneder fem, Kong Byrge, han kom
afLeding hiem: Hvor ere mine Brodre, hvort drog
de hen, hvi ffienkte I dem ikke klaren Vuti.

45. Hvort droge de hen, hvi ffienkte I dem ikke
klaren Vim: Og-det da meldte det lidet Kind, Bronk
vanddemiTaarnetind.
' 46. Det lidet Kind, Bronk vand dem i Taamet

md: Kong Byrge han ind ad Vinduet saae, stor
Pnk var som hans Brodre laae.

47. At Bindvet saae, stor Wk var somhans Brcw
dre laae: Hor du Bronk hvad jeg siger dig, hvor
bleve de Nogle som jeg fik dlg.

48. Hvad jeg siger dig, hvor bleve de Nogle som
R M
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jeg fik dig: Hielp mig Gud af all min Nod, jeg kaste
dem i den salte Soe. For usand Sag saa bleve de
Herrer undlivet.

49. Afall min Nod, jeg kaste dem l den salte (^oe;
Skam fta du Bronke du arge Daare, saa ilde du der
modmiggiorde.

50. Du arge Daare, saallde du der mod mig
giorde: Nu er jeg stild dermed tillige, ved Nsglene
til Sverriges Konge-Rige.

51. Der med tillige, ved Nsglene til Sverriges
Konge-Rige: Haver jeg formad eders Brodre baa
de, damaaleeneforSverrigeraade.

52. Eders Brodre baade, da maa I eene for
Sverrige rande : Og det fortrod Hertugens Ven
ner , den Sorg de ret aldrig forglemmer.

53. Hertugens Venner, den Sorg de ret aldrig
forglemmer: Kong Byrge maatte romme med
Dronning sin, Halshuggen blev Magnus hans va
ne Son. , V^

54. Med Dronning sin , Halshuggen blev Mag
nus hans vwneSon: Men Bronk blev lagt paa
Steyle og Hiul, og fik faa Lon, som han havde
styld. For usand Sag saa bleve.

55. GaaSteyleogHiul,ogfiksaaLonsomhan
havde styld; Mange Hsfding iet Konge-Rige, kun
de sig der om eo vel forlige.

56. let Kongerige, kunde sig der om ey vel forlige:
Deneene den anden vist vigs maa, undertiden de alle
monne undergaa.

57. Vist vige maa, undertiden de alle monne un
dergaa : Falst og Svig ikke lykkes ret lenge, paa sidste
vil det sin Herre fortrenge.

58. IM lykkes ret lenge, paa sidste vii det sin Herre
for
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fortrenge: Atstocle paa GUd og Retvished, giver
Lykke og Ro med langvarig Fred. For usand Sag
saa bleve de Herrer undlivet.

Kong Hogen Hogcnssns dbdelig Afgang
udi Kirkcvog paa Srkenoe.

Norste Konger ere lagt mange stisnncDigt afLandsens
indfodde Skiaidrer. Som vi det befinde udi den gamle

Norste Krsmnke, at fast paa hvert Blad, indfsres og frem
drages/ Vidner af saadanne Norste Poeter om Kongernes Be
drift. Denne Vise om Kong Hogen Hogcnson, har vcrret bru
gelig her udi Riget, som siunes, dog den ikke bestedenlig for
telles , hvorledes til er gaaet med denne hans Fcrrd og Skotisse
Tog, somhangiordeindi Skotlandmcdto hundrede Skibe
og indlagde der stor Pris og 2Lre. Men ingen Ting er fulde
kommen her, paa Jorden. Der han havde Sagen best, og agtet
at ligge udi Vinterleye udi Kirkevog paa Srkense, at fulden
de sit KrigsTog udiForaarct , see , da bliver han dodsiug, 03
kort Tiid der efterdsde der den 15. Dag Decembris, Aar ef
ter Guds Byrd 1262. Liget ble» fsrt til Bergen og begravet
i Domkirken tredie Dag for vor Frue Dag i Faste.

XI..
6tXet er nu ffeed udi wrTiid, som spaad haver vcr-

ret for lange; Den Me Helled Herre Hogen,
han haver under sig Norge fangen. Og faar er mi«
Haandafminßrynie.

2. Binder han ud over Norges Rige, saa man
gen Velbyrdig Mand: baade med Skib og Verie
god , han agter sig til Skotland.

Z. Byder han ud over Norge saa vide, saa man
ge som Svcrrd kunde bcere : Var nogen iblant som
mindre var, han havde Lov biemme at vare.

4. Det var Helled Homn Konning, han seer
overallede Led: Hvor er Oluf Ansindson, hvifolger
hqnMmG
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5. Svarede det den liden smaa Dreng, han stander
der ikke langt derfra: Oluf han kommer udi samme
stund/ I lade vor Feste los staa. Og saarer min
Haand af min Brynie.

6. Saa lagde de ud fra Bergens Bye, og ud fra
Berger Bro : Silke Seyl var stagen til Raa,og under
var Bonedet blaa«

7. Hor du kiare Magnus min Son, og du ffalt
voere hiemme: Du ffalt raade for Bergen og Bar
hus, der med stal Norge giemme.

8« Hore I allerkicrriste Fadermin: I gioremig
ikke den Våande: Jeg er for unger og meget Faakuw
dig/ saadanne Almue forstande.

9. Du klcrdde dig snart, du kladde dig brat, om du
vilt med mig folge: Du kand ikke lide den salte So,
ogsaa den sterke Bolge.

10. De lagde ud fra Bergens Bye, og ud fra Vo
gen saa silde: Og alt det Folk paa Bryggen stod, saa
modige Tåare de felde.

11. Og der komme for Lindenes , og Bolgen legte
af Bonde: Alt stod Skibet i bllden Bor, som det
havde standen i Grunde.

12. Og det var Helled HoZen Konning, han stod
te sig ved sit Svirrd: Og er her enten Lcrg eller Lcrrd,
kand sige mig af denne Fard.

iz. Og det var Nilaus Nodersnes, han saa over
all den Lide: HererftgerMader i vorum Ferd, Guo
lade det Kongen ikke vide.

14. Det var Hellede Hogen Konning, saa saare
han gremmede sig : Hvor er Oluf Anftudson , hvi
er han ikke hos mig.

15. Svarede det den liden smaa Dreng , og han
stod Kongen fra : Oluf ligger paa Bonken siug,

saa
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jaa saare han maa. Og saar er min Haand af min
Bryni?.

16. Og der Hellede Hogen Kongen, han gan«
ger for Oluf at stande : Hure da lider dig Oluf An
findssn, og hure gaar dig i Håande.

17. Jeg har saa ont i Brystet min, mig tykkes
mit Hicrtemonne svide: Den gode GUdsomalting
haver stadt, han give den Nat maatte lide.

18. Devoqedeover Oluf Anfindftn , ogveludi
Natter to : Men det var Hellede Hogen Konning,
sin Bane monne ban der faa.

19. OstdetvarOlufAnsindson, hangav derop
sin Aand ; Det var Hellede Hogen Kongen, holt han
nem Voxlius i Haand.

20. Da harmede han sig Konning Hogen mest, sin
Son kunde han ey lade ; Han fik Soet og siug han
blev, hans Raad de bleve uglade.

21. Nu bave I vunden baade Seyr og PriiZ,og
disse fremmede Lande; Skulde I her doe og gange
vs fra , siia ilde gik os i Håande.

22. Mm Tiid erkommen, jegkandikke vige, mit
Testament I stuve, I holde det fast alt efter min
Dod , hvad jeg en hver vil give.

25. Min Son Kong Magnus jeg raade vil, han
haver Guds Lov for Oyne ; HanelsteDom og Net
fcrrdighed, saa vel stal det hannem ronne.

24. Prcrstcr og Enker stal han forsvare, saa bliver
han Konnlng lcrnge: En Fredlos Mand han giver
ey Fred , og Tiuven lade han ophenge.

25. En Bon vil jeg ud afeder bede, den anden vil
jeg tigge; I lade mig legges i Maricr Kirke , som
Kongerne plcye at ligge.

26. Der kom Bud for Bergen ind, og ingen
R 3 Mand
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Mand det Aende; Dod var den «ole Konning Ho
gen, han var St. Olufs Frende. Os saar er min
Haand af den Brynie.

27. Paa Orkelloe dsde den Konning god, En
Loverdag monne det vcrre; Nest efter St. Luccr DaZ
forjvist , de miste deres Konning og Herre.

28. Fra Kirkevog lagde de ud med Skib , til Ber-
Zen monne dessyle; Der blev undfangen den Hems
Lig , som han begicrrcde at hvile.

29. Han var en Konning Fregder og bold, som
znan veed afat sige ; Der findes ey mange paa denne
Dag, med rette kunde vare hans Llge. Og saar er min
Haand af den Brynie.

Greve Gert af Holsten blwer flagen af
Hen Niels Jepsen ndi Randers,

Kong Erik Ncnveds Dod, kom hans Broder Chrisio-
pyer til Kongeligt Regiment, dog med ulicze Lykke og

Aremgang. Thi han udi sin Tiid haver for sin Halvbroders
GrevelohansafVagerlandffyld, sort sig udl en ac«benbm>
Neyde med Greve Gert af Holsten, og nogle andre Fsrsm.
som hulde paa Grevens Haand. Hvilken langvarige Krig
»ar baade hannem selv , og hnns Bsrn og gandstc Riget nw
Zet stadelig og fordervelig. Og den gode Herre Greve Gert
Mv, spand ikke helder Silke der ved/ sette sig i en stor Bvndlos
Wmd og lod paa det sidste Livet i lsbet , som denne Vise fol<
melder. Thi der Konning Christopher med tvende sine Son
«er var hendod , og Riget stod Kongelsst fast udi ni samfelde
Aar, giorde det Danffe indftdde Ridderssab hver sit beste, at
«ddrive fra sig disse stadelige fremmede Giester , som vare for
Al vand t«l at hente Bytte her udaf Landet ind i Holsten.
Blant andre haver denne årlige Danste Heldt og Vclbyrdiae
Rldoer, HerrNielslepsonscrtsig op imod Greve Gert der
yantommoudilutland, AnnoDomini 134 a ElKvetusinde

sterk, og lagde sig udi Randers , saa got som midt udi
TMtt/ og lod brende og wve allevegne omkring sig. Herr

Niels
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udi"e?en"Person dragen til hannem, og der de

ffe r o" en7ens med hver andre om
han redelige« undsagt hannem , og derom
ssaaet bannem ihi l udi Randers den i Apnl, Anno Donnm

Meve Gert kaldes Gerardus Cauus, det ?r M
kullede Greve , fordi han var noget Flenstaldet, ;c.

Mrevcn samler alle sine Mand, han drager af
Sletzoig frem; Og aldrig saae nogen Mand

hcrre siia , enten for eller siden dem. , .
2. Greven drog i Danmark ind, hannem ML

saa faur en Skare; Fire Bannere og Fm og Twe
hvo torde imod hannem fare.

lodhan'sigraade; Det var hannem for langen
spaad, dan stulde sit Liv der lade.

4. 5 M vilde han lade det bllve fordi, hannem
lystede det at friste; Riddere og Svenne , Bsnderog

Bomcrud, dennem vilde han hiemme gieste.
<. De vare vel 18 tusinde Skytter, foruden Rld«

der og ftidaarne Mcend, tilsammen fyrretyve tusinde,
vq hvo kunde stride mod dem.

6. Greven sinde Niels Ebbeson Bud, at han
siulde til hannem ride; Han sagde hannem Fred og
Fredliabed nl , saa tryg ffulde vare den Lelde.

7. Gr.vcn han msdte Niels Ebbeson, Norden ved
Randers Strande; I vcrre velkommen Niels Ebbe

son , og hmc gaar eder i Håande. ,
8. Greven ragte Niels Ebbesen Haand, dermed de

taledcs sammen; Saa lidet da var der Skemt iblant,
og end fast mindre Gammen.

9. Hor du kicereNiels Ebbeson, du vcrre velkom
men her; Hme staar Hoven i None lutland,hvad

n for Tidende ver.
R 4 10, Hme



264 Danffe Kicrmpe-Viser.

10. Hme llderdmeFrenderog Mave saarige, der
tll dm Himens Kicrr: Hvad heller ville I fegte med
mig, eller Fred afmig begicrre.
ii. Vel staar Hoven i Norre lutland, baade

Maner.trest og fro; Kommer I Herrer med Feide
eller Fred, hvad stulle vi lide paa.

l2. End haver jeg nu i Nsrre lutland, baade
Frender og «ge Mave; Eders Naade de stulle tilrede
vcrre, ville I det afdcm have.

13. Niels Edbcsenduesten konstigMand,ogdtt
tllestdufrom; Hurcdukaudikkeden rette Bey drå
be, du rider saa langt der om.

14. Hor du Herr Niels Ebbesen, vilt dumit3E<
rende bortride: Hvor mange Soenne haver du med
dig, som du tor vel paa lide.

is. End haver W nu blant luderne hin faste, baa
de Ven og der til Frende: Saa gierne da stulle de fol-
Zemed, og moddercs Fiender stande.

16. Alt haver jeg tredive Svenne med mig, saa
danne som de nu ere: Hvad helder de ere fieere eller fer,
re, jeg haver dem alle lige kiare.

17. Og haver du tredive Karle med dig,da er det vel
tll Maade: I gcmr holt du i Herr Bugges Gaard, l
med hundrede Heste i Plade.

lB. Niels Ebbeson svarede saa overbrat, han
trmde en Fod tilbage: Og er det enten Rldder eller
Svend, som mig den Logn paa sagde.

19. Og er det enten Mand eller Qvinde,mig det tor
sigetil; Jeg stal aldrig vige for hannem en Fod, fmre
zeg fanger svaret der til.

20. Hor du kime Hm Niels Ebbesen, vi ville der
om ey eale; Du rider hen til Herr Bugge din Ven,
om han vll Twstab holde.

21. Skal
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21. Skal jeg eders Mrende fare herfra, og til Herr
Bugge henride; Hvad sta! jeg hannem paa eders

Vegne, det lader I mig forst vide.
22. Herr Bugge han daver mig lenge uudsagt,

Ogsaa hin unge Povel Glob; Her Anders Forst er
en af dem / og fremmest udi eders Hob.

2). Og ftlv haver du Niels Ebbesby/ nogle Hoft
mamd ride hos dig; Og de have vmet udnmtßrod,

og ere nu romte fra mig.
24. Forst er han hin unge Este Frost , og saa

Brsdre to : Foruden min Ja , foruden min Minde,
deafminTienestedrog.

25. End fieere jeg haver ti! Villie gwtt, dog de
mig nu forsmaa: I linde fast paa Hmr Bugges
Raad , I see dure det vil gaa.

26. Hcrr Bugges Raad vecd jsg ikke af, hvad han
vil lade eller giore: Anders Frost haver vcrret eders

Tienere tro , I stulle ikke andet spor.
27. Herr Anders Forst den duelig Mand, forsva

rer saa vel sin VEre: Bille han af eder Orlov have,
hvi vilde I hannem det vcire.

28. Der haver vcrret sted i Danmark, I tor det
ikke saa kkM:

maa han Orlov tage.
29. Og der cr ingen tilsammen viet, uden Mun

ken og hans Kappe : Hofmand rider og Hofmand
dier, hvor ban kand tiene til Takke.

Zo. Det da svarede hannen Greve Herr Gert,han
nem lystet del ikke at hore. Ingen maa fra sin Herre

bortfare , naar han lyster hannem at fore.
31. Hor du det kicrre Niels Edbeson, du snakker

alt for lcnge : Enten ssalt du af Danmark remme,
eUerjcg stal lade dig hengc.

R 5 32. Fres
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92. Hrevenyestduhen komlnen til mia, Fredeli,
nma du hsmide: Lod j?Z det ikke alt for min Tro, d!
stulde faa andet at vide.

den ellers maa nydt: Have I Greve Gerckwaet ont,
sinde , det kano eder selv fortryde.

94. Tyve maa I udi Galgen lade hamge, bM,
for Ravn og Om; Saa lettelig jeg ud af Darw
mark, cv rommer fra Hnjtru og Born.

Z- Men ffal jeg romme af Fcrdcrne Land, bort«
fra Hustru og fra Bsrn saa smaa : Uselig stulle I visi!
sige der af, at I mig nogen Bid saae.

Z6. Rider du bort Niels Edbeson, jeg vil dig ingw!
lunde hore : Eller jeg bryder min Brynic paa dig , som
jeg tsr fuld vel giore.

97. Aldrig saa nogen mig end saa red , jeg torde jo
fuld vel stelve: Hsre I Greve Gert, I see veltlli,
og Mandelige vogte eder stlv.

38. Du snakker mig meget til Meen og Mod
Niels Ebbesen efter din Billie: Til i Morgen est W
Fredlig for mig, tilSo-cn ganger tllhvllc.

Denne Dag ogsaa den anden nl qvclde, d?n>
maa du have til frist ; Er jeg en a'gte Greves Son, jeg
bliver fta snart din Gest. ,

40. Greve Gert I er en hastig Mand, der til en
Herre saa from : Hvor I med Magt kunde ikke kom
me frem / I rid? en anden Vcy om.

41. Bottrecd Hen Niels Ebbesen, stog op med
hviden Haand : Greve Gert I lade eder mindes vel,
saa snart kommer jeg igien.

42. Niels Ebbessnreed ad Beycnsrsm, han hug
sin Hest med spore: og efter holt Greven og alle hans
Mmw/ oZi'nZenhgnnemfslZe torde.

43. Saa



Anden Part. 267

4Z. Saa reed han bort med snaren Fcrd, kom
hiem udi sin Gaard: Han klagede sig for sm vcene
Hustru , spurde hcndc om bcste Raad.

44. Hil side I klmc Moder min , og hvad give I
for Raad: Greven vil mig af Landet uddnve,han und
sagdenn'yiqaar.

45. Tvende Kaar lagde han mig for uden stemt?
den Tredie var ikke god : Icg ffulde hannem sverie eller
wmme afLand, eller henges, hans Ord fta stod.

46. Hvad Raad kand jeg optanke elier give, jeg
eren blysom Qvinde; De verste Raad de dleve eders
beste, kunde I dem ellers paafinde.

47. De verste Raad de ere nu best, kunde vi dem
ellers paafinde; eller
Huset over hannem brende.

48. I lade eders Heste til Smidie stikke, og lade
dem der beståa; Alle de Hager dem vende I frem,
eders Spore ingen kiende maa.

49. Alle de Hager dem vende I ind, paa Sporet
kand eder ingen kiende : I lade det aldrig nogen Mand
vide, IwoedetafenQvinde.

50. Jade og drikke min Dannes Svenne, hver
gior sig fro og glade! Naar denne Nat forgangen er,
da salige vi Dagen i Stad.

51. Ikke kommer Dagen forend Soelen Skin,
saa faa vi Tidende ny ; Hvilken Svend, sin Herre er
fast og tro , han maa ikke fra hannem fiy.

52. Op da stode de Hovmcend saa troste, de toge
der Ticncste paa ny ; For uden Niels Ebbesons So
sterSsn, hanvildsdafrahannemfty.

5). De Hovmcrnd fore saa hoyenEed, de vilde
opsertle deris Liv; Og ride med haunem ftadristeligs
ftem, hvor han vilde yppe den Kw.

54. Sas
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54. Saa rede de dem til Frueriund , der bunde'
deres Heste ; Saa ginge de dem i Randers By , d
kullede Greve der at gcrste.

55. Det var Herr Niels Ebbessn, han kom,
Randers Bro: Hvilken Socnd som ikke vil fol«
med, han tage sig Orlov nu.

56. Frem da gik han iidcn Svend Trsst, ha
trode hanncm allerbcst ; Min Herre I give mig Orl°
paa Stand, og deml Sadel og Hest.

57- Han begjwrcve Orloq og sik, de? til bas
Sadel og Hest ; Dcu jamme Daa forend Aften w
han ticme sin Herre best.

58« Niels Ebbessn stw til Donen resd, som h«
fik da i sinde ; Han stottc dcr paa med skarpen SzM
som Grrven selv var inde.

59- I stande op Herre afSofou saa brat , I lad,
mig til eder ind ; Eders klcne Broder Greve Henrick
han haver mig til eder send.

60. Est du hid sendl uf Broder «nin , du lad dig ikt
forlange; Mode miq i Morgen udi Kloster-Kirke
mellem Messe og Ottesang.

61. I lade eders Dreng til Dorren gaa,tage M
vet som eder er send; Og nu er Nibe saa hart belagt,
og Colding den er brend.

62. Ribe er bestaaioet en saa s)art,Coldmg og N
delerbrend; Det vil jeg forsanden sige, Niels CM
son han er hengt.

6Z. Og er det sanden dn siger for mia, da ere dl
Tidendegode; Du stalt holdes i M-e og Agt, saa
lenge vi leve baade.

64. I lade nu op, I tove for lenge I lade det Blid
mdgaa; Scyercr vundet, ogLandet ertvingt, erdcl
som han siger fta«

ss.Gtti
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Grevm han ud af Bnwuet saae , han jaaede

ll blanke Sprude; Saa usel jeg li! Danmark kom,
Niels Ebbcson holdcr dcr ude.

>i 66. De stolte paa Donen mcv Skiold G Spind,
!« de Nagler gmae alle i stylte ; Est du her inde du kuliede
Greves en Skaale vz dta li! drckke.

l 67. Du sidde her ucd Nlels Ebbcson, vi ville os be
! dre forlige ; Sende vl Blid efter Hmug Hinrich , og

saa HerrClanb Kruuidiae.
68. Ikke da sagde du saa udi gaar, a!t ud ved

Randers Strand ; Du vilde da enten lade mig hen
ge / eller jeg ffuldc wmme af Land.

69. Det svarede Grevens llden smaa Dreng, han
var Niels Ebbesens Frcndc : Lader du dig med Ord
saa giekke , hver Mand da blive I fficnde.

70. Og det da meldte den sorte Svend, fordi han
var ikke hvid ; Vl legge nu ned denne lange Tale, vi,
lade de Svarde bide.

71. Ikke haver jeg Slotte eller fasteßorge, At
giemme saa riig en Fange; I spare nu ikke de starpe
Svarde, saa fast I lade dem gange.

72. Saa toge de den haarde Boghals, udi sin gule
Lok; Saa de hanncm sn Hovet fra, alt over
den Senge-Stok.

79. Den Tud at Greven var stagen ihjel, og da
sioge de paa Tromme ; Det var Herr Niels Ebbeson,
han vilde af Byen gange.

74. Han hastede strax ad Byen ud , han torde ey
lenger bie ; Dcrmodte hannem Hcrr Ove Hals, han
vilde hannem det forbmds.

75. Og hor du det Herr Ove Hals, du giore wiZ
ingen Skade; Du est min Svoger huld og tro, du
maa os fare lade/

76. FM
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76. Fuld vel veed jeg vortSvogerffav, saa ncei
som de monne vcrre; Men du haver stagen min Hem

ihiel, jeg lader dig ikke fare.
77. Faaret bregcr og Gaasen kcrger, og Ham

gal paa Halde: Herr Ove Hals blevßeyen trang,
ad de Holstcr monne han kalde.

78. Han kunde de Danffe ey lenger beståa, ad de
Holster monne han kalde;. Greven blev om Da

gen stagen , og ikke om Natten med alle.
79- Saa droge de ud deres gode Sverd, Niels G

beson vlioe ikke vige; Herre Ove Hals han Hovcdel
fra hug, jaa lagde de det tilliqc.

80. Niels Edbessn kom til Randers Bw, dss
vanket saa gode Hug ; Det fant han da hin lida

Svend Twst , som fore Orlog tog.
81. Niels Ebbeson gaar over Randers Bro, dl

Holster efter bannem haste; Eftergaar han hinlide«
Svend Trost, og Broen han efter hannem kaste.

82. Tak have Niels Ebbesons Ssster Son , han
var sin Morbroder tro ; Han kaste i Fiorden de Fickl
saa brat , de Holsier sunde ingen Bro.

83- hun hcw
de ikkun toe Leve; Den eene gav hun Niels Ebbesm,

han stog den kullede Greve.
84. Gud bevare din Sicrl Niels Ebdeson, Dll

varst en Danster Held ; Saa giame havde du dit
derne Land , ved fremmede Gicrster stild.

85- Christ stzne og hver god Danne Svend, som
baade med Mund og Haand ; Uden Skempt og Tant
med Flid og Tro , vil time sit Fcrderne Land.

Herr Niels Bugge bliver siagen imod
Kongelige Leyde.

wrtom dm MM FeOe , sm KongChri<
stM
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swsscr blev fort udi med Greve Gert. Hvor udaf megen U<
lempe haver foraarsaget sig, iblant andet ogsaa denne, at det
Danffc Riddcrstav er vorden indbyrdesSplidagtig, saa at,dcr
Kong Christopher var romt asLandet sta dennezn, da ere nogle
ftlden til at velle Hertug Valdemar afSlcsvig til KonniZg
her udi Riget , efterdi han var afdct Danste Kongelige Blod,
og den swreKong Valdemars Afkonl. Enddog der var llden
Fordeel eller Forbedring hos, eslndi han da var Mun en un
ger Fent paa sit tolvte Aar, og Greve Gert hans Morbroder
stuldc vcrre hans Formyndere. Derfore forlrsd det Kong
Christoffer, det han kom i Landet igicn, og havde vel gierne
hevnt sig paa de Danske Herrer, som vare med at samtykke
Hertug Valdemar r hans Frcwlrrche, dersou? han ellcrs
kunde seet sig Raaderum der til. Men der hans SZn Ksn
ning Valdemar tom til Regimentet ester hannem, havcr hau
dethevnt, bande paa Herr Bugge, som Visen omtaler, og
paa Herr Vanoclbo og andre deres Anheugcre. Hvad om Sn<
gen i sig selv vcrre kand , disputerer vi M her. Det lader
jigansec, at Herr Bugge haver va'ret en ftommcr redelig op
rigtig Mand, som vel man stec, alting giorde iden besie
Meening, og vilde ikke lettclige tage sinEcdigicn, som ha«
engang,med noed Beraad havde gwrt, som ogsaa hans From
heds Rygte staar om hannem ndi den smukke Vise, om Kon
gens Ssn af Engeland , hvilken lidde Skibbrud under Bone«
bing, ved det samme pcch, som sirax her efter stal omtales.

XI.II.

f>err Bugge han bygger op Hald med Ne, han
agter den ikke i fremmet Bare. De ride saa fri

gien nem Danmark,
2. Hald medVEre, han agter den irre j stemmet

Mands Bcrre: Herr Bugge sidder over si: bredeßord,
Kongen afDaumark sender hannem Ord«

Z. Sit brede Bord, Kongen afDaumark sender
hannem Ord: Han sende hannem Ord og bliden Tas
le, derpaa ffulde han sig forlade. De ride sta fri
nem Danmark.

4< OZ bliden Tale/der, M ffuMM siZ forlade:
Ind
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Indkom det Bud og Bord^Vn^aad^
ste Herre haver send eder Ord. Deridejaaftigienuell,
Danmark.

5. Og stcddes for Bord, min Naadigste Herre (w
ver sind eder Ord: I komme saa brat 05 drages til
Minde , udi Ochensc By stulle I bannem sindes

6. Og drages til Minde, udi Olhense By/ ffulll
I hannem finde.; Fredlig til og Fredlig fra iglen,
folge Hcrr Bugge , I vare ey scen.

7. Og Fredlig fra igicn, I folge Herr Buggels
vcrrerey feen : Herr Bugge han raader med Huusfm
sin / om han ffal drage til Kongen hen.

8> MedHuusfruesmomhan stal drage til Kon
gen hell: Frue Ingeborg tager til Solvbunden Kniv,
som meno Herr Bugge det kaaster eders Liv.

9. Solvbunden Kniv/ saa mend Herr Bugge det
kaaster eders Liv: Herr Bugge I glore som jeg M
raader , I blive paa Hald, denne Reysc I lader.

10. Som jeg eder raader , I blive paa Hald, dw
n<Nel)se I lader. I snits eders Bord med DaO
Hovmand, troer ikke paa Kongens Leide-Bred end. l

11. MedDanjreHovmmld, twerikke paa Kot»
gens Leide - Brev end : Hcne Bugae han lydde si«
Frues Naad, han sende Kongen et Bud imod.

12. Sin Frues Raad, han sende Kongen et Bck.
imod : Paa Hald ml jeg hans Naade bide,hvad helde!!
han vil storme eller strwe.

13. Hans Naade bide, hvad heller han vil storm
eller stride: Indkom Buv, sagde Kongen saa , HM
Svar han af Herr Bugge monne faa.

14. Hen Bugge monne faa: Kongen han stog
sin Haand imod Bord, Hm Bugge paa Leide vil
Metro.

15. Sit!
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15. Sin Haand imod Bord, Herr Bugge paa
Leide vil ikke tro: Strax sende han hannem baade
Leide og Brev, saa venlig han hannem det tilstrev.
De ride saa fri giennem Danmark.

16. Baade Leide og Brev, saa venlig han han
nem det tilstrev , Vil han ikke paa min Leide tro,
mine Soster-Sonner stal Gissel staa.

17. Min Leide tro, mine Soster-Sonner stal
Giffel staa: Herr Bugge fik Brev, paa Leide han
trode, af ingen vilde han sig lade forraade.

18. Paa Leide han trode, af ingen vilde han sig
lade forraade: Fru Ingeborg bad hannem sig besinde/
og agte paa Legen den sidste Ende.

19. Sig besinde og agte paa Legen den sidste En
de : Jeg haver saa lcrnge lyd paa dine Raad, jeg maa
stiot romme af Landet ud.

20. Paa dine Raad, jeg maa stiot romme afLan
det ud; Saa silde om Aften hvedste de deres Spinde,
saa aarle om Morgenen monne de udride.

21. Hvedste de dens Spiude, saa Aarle om Mor
genen monne de udride : Hans Frue hun grad og
Handernestog, at han imod hendes Raad bortdrog.

22. Og Handernestog, at han imod hendes Raad
bortdrog: Medens I jo endelig ville bortfare, hvo
stal her hiemme paa Hald tage vare.

2). Ville bortfare , hvo stal her hiemme paa Hald
tage vare: Knud Bugge han er min crldste Son, han
varer der paa til jeg kommer hicm.

24. Min crldste Son, han varer der paa til jeg
kommer igien: Og de rede op ad Randers Gade , de
vare tre hundrede kladde i Plade.

25. Ad Randers Gade, de vare tre hundrede, klad
de iPla.de; Hm Bugge og hans Dreng alleene,

S MM-



Danste Kicrmpe - Viser.274

maatle ride til Kongen uden Men. De ride saa fl
Ziennem Danmark.

26. Hans Dreng alleene, maatte ride til Kong«
uden Meen: Herr Bugge han ind ad Donen
Dan Kongen han stod hannem op igien.

27. Ind ad Dorren trcrn , Dau Konning han
sioed hannem op igien: Lcrnge stoed Herr Bugges
tenkte ved sig , hvi monne min Herre staa op imod miz!

28. Og tcrnkteved sig,l)vi monne min Herres
op imod mig : Velkommen Herr Bugge du VeltM
dige Mand, hvorledes staar Hoven i Norre-lutlaul

29. Du Velbyrdige Mand, hvorledes staarH
ven i None lutland : Og saa staar Hoven iNm
lutland , som I kunde sporge af hver en Mand.

ZO. I Norre lutland , som I kunde sporge <j
hver en Mand: De drukke i Dage de drukke isen,,
Herr Bugge gav det saa lidet igien.

31. De drukke i fem, Herr Bugge gav det saa lidt!
igien : Paasidste begyndte Kongen at sporre , Hel!
Bugge ville I vor Villie ey gisre.

32. Kongen at sporre, Herr Bugge ville I m
Villie ey giore: Jeg horer I bygge saa overmack
fast, I agte ey Pil eller Blide Kast.

33. Saa overmaade fast, I agte ey Pil eller W
deKast: Ville I med Villie ey foros vige, I stul!«
der usel selv af sige.

)4. Ey for os vige, I ffulle der usel selv af sN
Ville I os svare og gaa til Håande, vi give ed«
Slotte udi vore Lande.

35« Og gaae til Håande, vi give eder Slotte udi
vore Lande: Min Tro vil jeg ey bryde for Guld, W
jeg haver foren, jeg bliver hannem huld.

36' Ep bryde for Guld, den.zjeg haver soren, jeg
blivel
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bliver hannem huld. Da stulle A vente baade Orlov
og Krig, indtil I fanges og legges i Lig. De ride
saa fri giennem Danmark.

37. Baade Orlov og Krig, indtil I fanges oZ
legqes i Lig : Hvad helder det I ville storme eller stride,
Ni Vinter vil jeg paa Hald eder blde.

38. Storme eller stride,Ni Vinter vil jeg paa Hald
eder bide: Kiare Herr Bugge skrepper ikke saa stort/
I kom ikke inden Halds Porte.

Z9« Skrepper ikke saa stort, I kom ikke end inden
Halds Porte : Og mig haver leidet saa Dannes en
Mand , den unge Kong Valdemar saa heder han.

42. Saa Dalmes en Mand , den unge Kong
Valdemar saa heder han: Han sende mig Leide, det
Forstelige Blod, og mig haabes han holder saa vel
sine Ord.

41. Det Forstelige Blod, mig haabes han holder
saa vel sine Ord : Herr Bugge I skulle med Fred hicm
sare, To mine Soster-Sonner stulle eder vare.

42. Med Fred hiemfare, to mAe Soster-Oonner
stulle eder vare : Kongen sende de Mcdelfar Mand
Bud, Herr Vugge stulde de trade imod.

43- Midelfar Mcrnd Bud , Herr Bugge skulde de
trade imod : Og forre I lade hannem leven undgå«/
baade mine Soster-Sonner stulle I siaa.

44» Leven undgaa, baade mme Sbster-Ssnner
stulle I staae : Her Bugge han rider ad Midelfar-
Gade , der modte de Borger vare kladde i Plade.

45. Medelfar Gade , dcr modte de Borger vare
kladde i Plade : De modte hannem baade til Hest og
Foed, og allevare de bannem lnwd.

46. Til Hest og Foed, Og alle da vare de hannem
imod: Forst rider Kongens Sbster-Sonner vanes

S 2 de
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de voget deres Lid som crrlige Mand. De ride sa
fri giennem Danmark.

47. Soster-Sonner vame, de voget deres Liv son
årlige Mcrnd: De Medelfar Mcrnd, Christ give den
Trcrde, de vog Herr Bugge i fredelig Leide.

48. Christ give dem Trcrde, de vog Herr Buggei
fredelige Leide: De Midelfar Borgere, GUd give da
Skam, de vog uden Skicl den Velbyrdige Mand.

49. GUd give dem Skam: de vog udm Skiel dll
Velbyrdige Mand : Men havde han lyd sin Hustm
Raad, da havde det virret hans egen Baade.

so. Sin Hustrues Raad, da havde det varet lM
egen Baade: Saa snart kom Bud hiem til HO
Potte, hin gode Herr Bugge han er alt borte.

51. Til Halds Porte, hm gode Herr Bugge lM
er alt borte: Frue Ingeborg siog sine Hcrnder sm
men, de Guld Ringe stunke imod den Skammel.

52. Sine Hcrnder sammen de' Guld Ringe fimi
imod den Skammel. Og hun siog Haand imod bl«
den Bord, hvo kcWd nu tro paa Kongelig Ord.

53. Med breden Bord, hvo kand nu tro vaa M
gelig Ord: End holt hun Hald et Aar eller saa /ol
meere kand jeg ey sige der fra. De ride saa fri gie«
nem Danmark.

Kongens Sen af Engeland.
denne Kongens Son af Engeland haver vcrret, stl

meldes ikke udi Visen, cy helder rsres noget om, enten ul
vore Danste eller de Engelste Historier. Men i det at Hell
Bugge her ncrvnes, sinnes det at vcere steed hen ved Aar efti
GUds Byrd, 1350, eller ved det Pas. OgdavarEdw'l
den Tredie nyligen kommen til Regimentet, og tog GM
Mlhelms Daatter, Philippa af Holland til crgtc. Hvat
«di saadanne Ferd ham fundet dragen sig til med denne ung

HM
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HemsSkibs'Flode , er ikke optegnet formsi. Men dette er
endnu udi Mande Minde hos meenige Mand , som boer hos
Bonebierg, at der stulde i gammel Dage saadan en M-stellg
Person af Engeland lid Skibbrud, og til en Amindelse prydet
Staby Kirke med en forgyldt Tavle og et nyt Taarn, :c.

gongens Son afEngeland, hannem ssmnerGuld
paa hviden Haand, Og hannem stinncr Guld

paaSadeldue: Men Boren blaser dennem Vesten
ind for Danmark. ~.

2. Og hannemffinner Guld paaSadeldue, han
haver trolovet saa stolt en lomfrue : Den Kongens
Son lader virke en Knar.

5. Den Kongens Son lader virke en Knar, siig
en kom aldrig paa Vandet forre: Den var forgyldt
imellem begge Bord.

4. Den var forayldt imellem begge Bord, derpaa
stoed strevet vor HErres Ord: Den var forgyldt imel
lem begge Stavn.

5. Og der stoed malet i fremmer Stavn, den Kon
gens Son tog sin lomfrue i Favn : Foruden da stode
de Lover smaa.

6. Foruden da stode de Lover smaa, hver anden
varguul, hver anden var blcm: Udi det Skib der stod
et Mast.

7. Udi det Skib der stod st Masi, bet havde fem
Hundrede Nobel kaast : Og paa det Mast der henczde
en Floe.

8. Og paa det Mast der stod en Floe, siig en kom
aldrig i Vester Soe: De Anker vare lagt med ro
den Guld. .

9. De Anker vare lagde med roden Guld/ de
Seyle vare alle af Agger-Uld: Hver den TonxOm
der var inde»

S) zo.Hvtt
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i Hver den Tove som der var inde, devarebefass
medSllke-Tvinde: Hver den Tov og hver detßaand
Men Boren blcrser dennem Vesten ind for Danmark'

11. Hver den Tov og hver det Baand, vare flagen
med jomfruens egen Haand: Weres Seyl varas
hln Sllre saa stier.

12. Deres Seyl var afhin Silke sua stier, saa,
mange Vmdver paa Skibet monne vare: For oven!
det Seyl der stander et Kaars.

For oven det Seyl der stander et Kaars, w
HErre lEsuS vcrre med os: Den Konge tager
Sonatlcrre. '

14. Den Konning tager sin Son at låre, Min
klare Son du tenk paa 33re, du tenk paaHcrder,
du tenk paa Vre.

, . i// Du lenk paa Hcrder, du tenk paa ZEre, du
lad lkke Pendinge din Herre vcrre: Du spar ikke Solo
eller roden Gu!o.

16. Du spar ikke Solv, du spar ikke Guld, du giv
dlne Svenne fom dig er huld: Den Konge fulde sel»
sin Son til Strand.

17. Den Konge fulde selv sin Son til Strand,
Og Rldder og Svenne stode hannem fra Land: Den
Kongens Son tog af sin Har.

i3< Den Kongens Son tog afsin Hat, Fader og
Mooer I bave god Nat: Baade Fader og Moder og
hooiffe Qvinde.

19. Baade Fader og Moder og hoviffe Qvinde,
GUo lade os alle med Glade findes: De vare ilke
kommen uden lidet fra Land.
, 20. De vare ikke kommen uden lidet fra Land, da
blcrste saa stor Uvevr paa Strand: Da blcrser det
Beyer og morken Sky.

21« Da
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21. DablcrstrderVeyr og morken Sky, de viste

dennem hverken Land eller Ly: Saa kaste de ud deres
Anker huld. Men Boren bleser dennem Vesten ind
for Danmark.

22. Saa kaste de ud deres Anker huld, som tredlve
Vinter havde ligget l Skiul: De kaste deres Anker i
villende Hav.

23. De kaste deres Anker i villende Hav,som tosser
havde varet paa den hellige Grav: I Dannes Sven
ne vcrrer trost og fto. <-

24. I Dannes Svenne vcerer trost og fto, det
Tov er med Silke-Tvinne snod: Han haabtes da,
det var uden al! Fare.

25. Han haabtes da, det var uden all Fare, den
Herre tog paa en Vise og qvad: Ogdetsteede langt
for midie Nat.

26. Og det ffeede langt for midie Nat, det sterke
Tov var sonder ragt: Den Herre scrtte sig paa Gyl
dene Skrin. . .

27. Den Herre scrtte sig paa Gyldene Skrm, med
Sorrigfuld Haand under blegen Kind: Det var stor
Mat seeder paa.

28. Det var stor Ynk at see der paa, det Sklb
siogs alt i Stykker smaa: Den Herre han kom dog
leven til Land.

29. Den Herre han kom dog leven til Land, Gir
Sorrigfuld hos den stormede Strand: Den Herre
han gik , hand klagede sig saare.

)o. Den Herre han Zik, han klagede sig saare,
Jeg tenker jeg haver ikke u-mfcerdig Vare; Foruden
saa liden en Ganger roed.

31. Foruden saa liden en Ganger roed, den tog jeg
fra M Faderlos Moe; Vil GUD jeg kommer vel

S 4 biem
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hiemigien. Men Boren blceser den nem Bestod
for Danmark.

. 32. BilGUdjcg kommer vel hiem iglen, da U
W glve hende toe for een ; Som han det talede udi

samme Slnde.

33.- Som han det talede udi sammeSinde, da
kom ul Lands hans forgyldte Skrin : Og der km

gangendes en Kokke-Dreng.
. 34- Og der kom gangendes en Kokke-Dreng, lm

Morde den Herre saa sior MeeZ: Han havde med sig
de Uvenne fem. '

35. Han havde med sig de Svenne fem, Hen
Esse zrost reed selv med dem; Den Kongens Son

hannem rand Tåare paa Kind.
Kongens Son hannem mnd Tåare m

Klnd, Christ bedret jeg kom for Boubierg ind; el
nu kommen saa ilde at holde.

37- Jeg er nu kommen saa ilde at holde, Er kom,
men i Herr Elke Frostes Bolde; Men havde jeg kom
men i Herr Bugges Leen.

38. Men havde jeg kommen i Herr BuZgesLeen,
da havde mig rovet hverken Ridder eller Svend: Mi«!

rovet Herr Esses mindste Kokke-Dreng.
Mig rovet Herr Esses mindste Kokke-Dreng,

Jeg stal det hevne, om jeg kommer hiem: Bil GW
det jeg maa blive i Live.

40. Bil GUd det jeg maa blive i Live, W
Det fmste Hen

Bugge de Tidende monne faa. l
4i - Det fsrste Herr Bugge de Tidende monne saa,'

han sende efter hannem sineSonner to; Han sende
sfter hannem de Svenne fem.

42. Hqn stpe eftn- lMnem de Spenne fem,
Loed



Anden Part. 281

Loed hente hannem strax til Hald og Hielm; Herr
Bugge undfik den unge Herre, Men, Bsren blceser
dennem Vesten ind forDanmark.

4). Herr Bugge undfik den unge Herre, De
Danffe locde hannem til Engeland fore; Der bleve
de undfange« med Skienk og Kre; Men Boren blas
ser dennem Besten ind for Danmark.

Dronning Margrete Valdemars Daatter,
overvinder og fanger KonningAlbret af

Sverrige.
HsnnoDomwi i;6Z.blev KonningAlbret Hertug Alberts
-A Ssn ttf Meckelborg indfort i Sverrige imod Kong Mag»
nus Smeg, hans egen Morbroder. Hvilken han fortrengde
og fangede paa Sanct Matthice Dag, og holt paa sivende
Aar fangen, indtil hans Son Kong Hogen af Norge, som
havde Dronning Margrete, hialp hannem udaf sit Fengsel.
Men der Kong Albret begyndte at holde selsom Huus, med
Krig at fore i Skaane, og der over scrtte sig ien stor Bacmd»
los Gield, saa at han nsddes til at indromme de Tydste Ri«
gens Lcrn og Slotte, og beståtte Landsaatterne til den anden
Skade og Tvang, fom de lidde igien afde Danste Fiendtlige
Indfald. Da bleve nogle afde fornemmeste i Rigehmed
Parten afAlmucnforaarsaget,at begiere afDronmngMargre
te i Danmarhat hun vilde undslette dennem,de vilde svme hen
deHuldstab og Mandstab,og kiende hende for deres retteDron«
ning og Svrighed. Af hvilken Aarfag hun rystede sig, efterdi
Kong Albret tilforn havde forurettet hendes Hosbond Kong
Hogen og hans Fader, og giort übillig Indfald udi
og der med tilsende hende uqvems og spaadste Ord/ som Visen
det ogsaa formelder. Saa er det da kommen til enaabenbare
Feide og standende Sttiid, som ffeede paa Falen i Vester-Got
land, Anno IZBB. St. Matthice Apostels Dag som var den
21 Geptembris. Der blev Kong Albret fangen med sin Son
Erik, og med Hertugen af Mekelborg og Stargara, og Gre
ve Johan af Holsten, og Greve Otte afßcppin, hansHuus
ftues Fader/ og lWlegndre merkelige Herm, sym holde paa

S 5 hans
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hans Haand. Og macttte sidde udi Fcrnasel paa sivende Aar,
og saa tage ind lige med den samme Gkieppe, som han tilfor,,
havde udmaalet til Konq Magnus, som herom videre rsres ut>,
Dronning Margretes Historie.

LXIV.

standende Strid i Sverrige, ogsaa i Vester
Gytland: Konmng Albret og hans gode Hov

mcrnd , da agte sig ud af Land. Fordi da ligga
Svenden udi Bo)en.

2. Og det springer nu saa vide, saa vide omSvw
rigs Krone: Konmng Albret med Rytter og Knegte,
Og de ville ind til Skaane.

3. De farede ikke Kicker, de sparede ikke Kloster,
og intet hvad GUd tilhorde: Det maatte undgielde saa
mangen Mand, som aldrig ildegiorde.

4. Konning Albret sidder paa Axelvold, han lader
deLonbrevestrive: Sender han dem til Helsingborg,
Dronning Margrete at overgive.

f. Det svarede hun Dronning Magrete, der hun
de Feyde-Breve faae: Nu raade GUd Fader i Him
merig, mighaabes det bedre stal gaae.

6. Og det forbinde den everste GUd, den Sorrig
stulde mig hcrnde: Men vil GUD og de Danste
Mcrnd, paaßeyen vi hannem vende.

7. Og hun ffrev hannem et andet igien, som GUd
gav hende til made : Udi Medelby i Vester Gytheland,
der stulle I sinde vor Naade.

8. Han strev hende et andet igien, som han sik i
Hu og Sinde: Det stal aldrig mine Landsmand
sporge, jeg redes for nogen Qvinde.

9. Det var Dronning Margrete saa brad, hun
heder paa Svenne to: I tale til Tudste Herr Paro,
bede hann:m for mig indgaa.

iO. Og hore I kicrreHerr Paw, villelhielpe
mig
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migafßaande: Og ville I drage i Striden for mig,
udi min Sted at stande. Fordi da ligger Svenden

uoißojen.
11. Det svarede ban Herr Paro , han var en

Mand saa falsi: Ikke drager jeg til Sverrig udi
Strid, for tredive tusind« Mark.

12. Det var hin Me Dronning Magrete, bun
lod det Lonbrev sirive: Sende hun det til Skander

borg , Herr Ivn Lykke at give.
13. Saa silde om en Aftens Stund, da bleve de

Breve udsende : Saa aarle om anden Morgens Tid,
de komme den Herre tilHcrnde.

14. Indkom han Herr Iver Lykke, og steddes han
for Vord: Bille I mig noget min naadigste Frue,

hvorfore sende I mig Ord.
is. Og hore du det Herr Iver Lykke, saa venlige

beder jeg dig: Og vil du fare til Svemges Land, at
stande i Strid for mig.

16. Svarede der til Herr Iver Lykke, han var en
Mand uden Falsi: Og jeg vil draZe til Sverrige i Aar,

stulle det end koste min Hals.
17. Saa sirev hun Kong Albret igien, og hverken

bedre eller verre: For Axelvold i Gytheland, der mode
vi med vorHcrr.

18. Det svarede han Konning Albret, han ag
tede den Seyer at vinde: Vilde hun ikkun den gode

Frue, sidde hos sin Rok at spinde.
19. Og han taler til sine gode Hovmand , alt

over sit breede Bord: Dronning Magrete og de Dan
ste Mamd, saa mangt et spottefuldt Ord.

20. Bi ville forlove vor Klade-Sird, og Helten
ville vi ey biere, Fom vi faa vunden ali Danmark, til

Sverrig med stor Kre.
Kl. W
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2i. Bi ville forlove vor Klcrde^Scrd , aldrig med
Sverd udride ; Fmre vi faa vunden all Danmark, og
sove hos Dronningens Side. Fordi da ligger Sven
den udi Bojen.

22. Og de rede ud af Axelvold, med sire tusindeHe
ste; De havde saa stadclig iHu og Sind, de Danste
vilde de Zieste.

2Z. Og de rede over de gronne Enge, vel atten
tusinde i Skare : De horde ey Messe den signet Som
dag , saa ilde monne de fare.

24. De Danste sig og ey somme lode, de modtes
alt paa den Hede: At stride og sigte mod Kong
bret , det var deres stmste Glade.

2?. Det steede om en hellig Sondag, der demon
ne Messen hsre : Siden fore de til Oresund, og lode
sig over fore.

26. Og de rede overde Skaanste Bierge , og over
de grsnne Enge : Det var stor Lyst at see der paa, hvor
ledes deres Heste monne springe,

27. Og de rede ind over SverrigesGrentze, deva
re i Modet saa twst: Og dsr stoed Folk og undrede
paa , Jorden ey under dem bryste.

28. Meldte det Herr Fikke Oluffsn, han saae de
Danste Mamd komme: Ikke ville vi stride mod dem
i Dag, det gaaer os lidet eil fromme.

29. Det meldte Herre Konning Albret, han reed
under gwnnen Leide: Est du redder for DanstMands
Svcrw, da rid hen til en Side.

zo. Aldrig saae I miss vcrre saa red , seg torde js
fuld vel ffelve ; Konning Albret I see vel til i Dag, I
kunde forvare eder selv.

31. Ikke stal det nogen Tid somres om mig,jeg tor
de zo yppe den Kiv; Dm fnmmestsMand jeg vare

vil



Anden Part. 285

vcrre vil, der forst ffal voge sit Liv. Fordl da ligger
Svenden udi Bojen.

32. Og meldte han det Herr Iver LM, Han
saae de Svenste komme: I holde fast sammen I
Danste Hovmand, de Svenste stulle for os romme.

23. Det var Herr Akke Olufson, sinHestkunde
han vel ride; Saa dristelig reed han de Danste imod,
sit Glavende forst at bryde.

34. DePilestunke saa hsyn Sky, de Glavende
ginge i stykke; I trade nu frem I DansteKriZsmand,
saa raabte Herr Iver Lykke. .

35. Dct fsrste Rld de sammen reed, de Meldte va
re alle saa sterke; De Svendsie maatte vige og give
sig tabt, de miste der Kongens Merke.

36. Meldte det Herr KonnmgAlbret, jeg maa paa
Stedeublive; DenforsteMand udi all denne Har,
jeg vil mig fangen give.

97. Saa blev han fangen, det var udenSremt/
de spente hannem Bojen om Foed; Saa forde de
hannem til Helsingborg, den Danffe DronnmZ mwd.

38. Det var Herr KonnmgAlbret, han indad
Dorren tran: Det var bans Frenke DronnmgMar
grete, hun stoed hannem op igien.

39. I vare velkommen Konning Mm, mig ha
ver fast efter eder langet: I stulle vare Fadder ad dst
Barn, jeg haver ved Munken fanget.

40. I Fior vi eder til Barsel bade,og da mlde I
ikke komme; Nu ere I kommen til Kirkegang, eder
selv til liden fromme.

41. I kalde mig Margrete MunWDeje, den vll
jeg lkke vare: Det sommer fuld ilde en fattig Qvinde,
end siden en Dronning monne vare.

42. I kalKde mig Margrete Munks -Deje, det
monne
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monne I paa mig lyve ; Saa sandelig hielpe mig GU!
sfNod, det kom mig aldrig i Hue. Fordi da ligge
Svenden udi Bozcn.

43- I dave forsoren eders at Hel,
tenstulde I ey bcrre: Forre I fik vundet all Dann,
mark til Sverrige, med stor ZEre.

44- Den Kongelig Ecd som I have soret, den stulle
I ikke bryde : I stulle os gjeste paa alle vore Slotte,
og Taarnct stulle I nyde«

45. Svarede han hende Konning Albert, I ere
en Velbyrdig Frue: Beviser mig Naade, I ere vol
Byrd, saa liden er min Formue.

46. Min kicrre Hertug I sige nu saa, det ffulde I
have jage os fsrre: Der I strev ud denSpot ogSpee,
som I uden Sag lod hore.

47. I hente mig ind femten AlneVadmel, lader
stare denne Herre en Hette: Saa fore vi hannem
til Mekeldorg, og lade der Striden tilsatte.

48. KongAlbret gaaer ad KiobenhavnsGade,han
nrm sommer baade Pris og Me: Og femten as de
Svenste Ridderere, den Strud monne efter hanmm
bcrre.

49. HM lagde over hannem en Kaabe saa tung,
og den vM stobtafßly:Hun bad hannem sidde der
under saa lange, til han spurde de Tidende ny.

sa. Hg der sad han udi Bmter siu, hun lod sig da
Saa drog han hlem baade fro og glad, og

dode paa Mekelborgste Grunde. Fordl da ligger
Svenden udi Bjven.

Konning Christoffer nedlegger de oplyrW
Bender udi Norre - Imland.

qt Konning Christoffer var kommen til Kongeligt Re-
gimen«
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gimente, efter sin Morbroder Kong Erik, begyndtes strax
paa TredieAar et Oprsr afßsndernr iNsrrelutland, som
ihielsiogeKongensTroMcendogßagd Herr Este Brok, og
indtoge med deres Hsuetsmand Hinrich Tagessn St. Jer,
gcns Bierg i Haanherret. Der bleve de belagde as Koug
Christoffer, og overvunden as hannem paa Torsdagen udi
Pintze-Uge, Aar 1441. Paa Valsieden blev 1835 Bsnder
fiagne, og de andre benaadet paa en temmelig Skat. Men
Henrik Taaessn blev selv femtende lagt paa Steyle, baade
for dette Oprsr og andre sine udediste Gierninger, som en an
den Sted stal omtales.

XI.V.

ftertuaudafßeierLand, han er en Herre jaa rig:
Der er ingen udi all den Egn, som hannem

kand va're lig.
2. Det var Kong Christoffer hin bolde, hanffrev

de Breve omkring: Bindet han dermed alle sine
Mand, at de mode hannem til Ting.

g. Og ind da kom det Sendebud, han ftgde sin
Herre saa; Eders Morbroder os ikke folge vilde,
hans Huuslrue raade fra.

4. Kand jeg ikke min Morbroder saa, alt for den
bose Frue: Da vil jeg prove de Danste Mamd, oZ
see hvad de monne du?»

5. Det var unge Kong Christoffer, han kom der
ridendes i Gaard: Og udestod stolte Fru Cicil lille,
hun var vel svobt i Maard.

6. Hor I stolte Frue Cecil lille hvad jeg sporeder
ad: Er mm Morbroder hiemme, I sige det over
brat.

7. Var eders Morbroder hos mig hiemme , Jeg
dulde det lkke med llst : Men kommer han ud afLandet
i Aar, da blwer han stagen forvist.

8. Det var unge Konning Christoffer, oZ klagede
han
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han sin Våande: Mig ere affaldne mine egne Bon
der, de ville mig gaa fra Håande.

9. Mine adele Mand, I stande mig bi, I Bor
gere og lige saa : Det stal vare saa ringe en Umage,
de Bonder som Gics at staa.

io. De Bonder samledes sammen i Skare, saa
vel over Skov som Hede; De keiste dennem enHb
vitzmand, Hinrik Tagessn var tilrede.

ii. De reiste sig op hver Mand af Huus, som
de i Vensyssel Land : De meente sig have strar vunden
Spil, de havde ikke bedre Forstand.

12. Og de rede fremfor Aalborg Sund og ftm
for Huseby Veyle: Foreda reede deres Hovetzmand,
de maatte alt klade ett Steyle.

1 3. Og de rede frem ad Agersborg Grunde , og
frem ad Agersborg By : Der satte de Ild paa Kon
gens Gaard, den stoed saahoyt i Sky.

14. Det forste Rid desammen rede, de Helledt'
vare baade saa sterke: Det varMarst Stig PallisM/
hanvigteftalangtlMark.

is. Det andet Rid de sammen reed med Glavend
og starpen Svcrr: Det var Hinrich Tageson, sil
Liv maatte han lade der.

16. Det var Henrich Tageson, han verde sig jo
saa vel: Siden han kom paa sine Kna at staa , silt
Mand stog han ihiel.

17. Det var Hinrich Tageson, han saae sig op
Sky: Nu dårende de Morsinger bort, og saa de

Jorradere af Ty.
18. Og forst da romte de Morsinger, og saa de

Forradere afTy : Efter da stode de Vendelboer,! og
de vilde ikke fiy.

1 9> Efter da stode de adle Vendelboer , og de vilde
ikke
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ikke fiyc Saa bygle de dem en Bogndorg derfors
lode de deres Liv.

20. Hertugen udafßeser-Land, oglliahans brus
neFole: De ligge begge i Beyen omkast, saa dybt i
Huseby Huolc. -,

21. De Bsnder de bleve der stagen paa Sted, saa
MMM som ikke kunde komme : Endnu er Herr Chri
stoffer en Kong, de DanffeMamd til fromme.

Konning Christian dm FOrstc bliver Herr
Iver Axelsen vred , for sin Ustadighed,

i Hdi midlertidat den store Uenighed ogOprsrhavervcmt
udi Svcrrig , udi Kong Christians den Fsrsie hans Tiid,

haver de Svcnste lagt sig efter Gothland,og bestullede KonuiW
Erick af Pommeren paa Visby Slot , som han endda havde
undel sig. Men Komlinq Christian giorde hannem Undscrt
ning, og tog Slottet og Landet ind, og efter at Kong Erick
er dragen hiem til Pommercn, satte han Hr. OlufAxelssn til
Hsvitzmand oder Landet. Og der han var hendod , autvori
dcdc han hans Broder Herr Iver Axelsen det efter hanuem.
Herr Iver tog og fiecre Leen baadel Finoland og Sverrig ef«
ter sin Broder/ og gav sig udi Svogerstab med Herr Carl
Knudsen, og andre fornemme Rigens Ma'nd, og blev derover
saa meget modig , at han paa det sidste holdt saa Got som hver
ken med de Danste eller Svenste, saa at hau strev Kong Chri
stian til, at han agtet ikke la?nger at svare hannem som sin rette
Landsherre. Hoorfore Kong Christian bestvllcde samme Aav
1467»«, og indtog det St. Mikkels- Dag, ogsaaSyl
lesborg om Midfaste Tiid der nest efter. Men Herr Iver gap
sig siden aldeeles fra de Sveuste, og mdti!KonninaHans,som
satteHerr lens Holger som tU Hsvitzmand paa Gothland i
hans Sted.

XI.VI.

ez>et var Herr Iver AMson , Han sidder paa Gud-
land Skcrre: Han siger han vil til Sverrige

fare , og hente sin Hjertens Kicrre. Herr Iver han
bryder den stech Bsige sor Gudland.

T 2. Hen
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2. Herr Iver han seyler til Stokholms By , Carl
Knudsens Daatter at gieste. Det sige alle som d«
hor eller spor, det bliver ikke for hans veste, Hen
Iver han bryder )c.

z. Og de vunde op deres Silke-Seyl, saa hoyl
i forgyldne Raa: Seyler de dennem til Sveniges
Skcrre, vel mindre end Dbfne to.

4. KastedederesAnker udpaa Sande, og ginZe!
de dem i Lano: Der varede paa det Svenffe Raad,'
som toge Hen Iver vn, Haand.

Midt udi den Borgzaards Plads, deragselck
han sit Skind : Saa gaar han paa Stokholwi
Huus , for Sveniges Hovding ind. Herr Iver :c

6. Det var Hen Iver Axelfon, han ind adTw
ren lrcrn: Det var Hen Carl Knudson , han stan«
der hannem op igien.

7. Hil sidde I Hen Carl Knudson, en Hofdinz
over Sveniges Rige: Og vil I give mig eders Dm
ter, om vi enhver andres Lige.

8. Skal jeg eder min Daatter give, som raadeft!
for eders Boe: Da stulle I drive Kong Christian ch
og saa de Bisper to.

9. Delsvarede hun Jomfru Magdalena , Hm
svarede et Ord saa brat : Ville I drive Kong Christian
afLand, jeg sover hos eder i Nat.

10. Det var Hen Iver Axelfon , han lader de
Breve strive : Og sender han dennem til Danmark,
Kong Christian at overgive.

11. Og bort da reed det Sendebud , som Brevet
bavde i Hcrnde; Paa Montergaarden iMalmM
Bye, der monne han Kongen finde.

12. Og ind da kom det Sendebud , og steddes lM
fol
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for Bord: Han var snild og kunstig i Tale,
de vel foye sine Ord. Herr Iver han bryder den

stcrrke Bolge for Gudland.
13. Hil sidde I Konning Christian, en Herre gild

og gies: Hilser eder Herr Iver Axelson, her have I
hans Brev. Herr Iver han brod :c.

14. Meldte det Konning Christian , der han de
Breve saae: Aldrig havde jeg det nogen Tiid troet.
Herr Iver stulle stikke sig saa.

is» Jeg haver hannem faaet baade Slotte og Fe
ste, at raade til troer Hcende: Men det kom aldrig t

mit Sind, han stulde saa snart omvende.
16. Lever jeg Konning denne Vinter over, og end

vel kortere Tid; Den selvgiorce Konning og hans
Svoger: De stulde mig bede om Fred.

17. Og det var Konning Christian, han kaste det
Solv paa Bord: Det giverjeg dia Herrlsrgen tro,

som aldrig brod sine Ord.
18. Konning Christian hedte paa liden smaa

Dreng, du folger dette Bud i Stue; Du lader han
nem spise lom det sig bor, kom ikke hans Herre ihu.

19. Igiore hannem Tienest som det sig bor, I
giore hannem ikkun got: Hans Herre stal os betale

det Laug, som os haver gio« denne Spot.
20. Du folger dette Bud iSkrcrder-Stue, du

lad hannem Kleder ffcrre: Selv stal betale den Skrcr
der-Lon, Iver Axelson hans Herre.

2l. I have Tak Konning Christian, I ere nu
Herre saa prud: Eders Navn og Gave jeg prise vil.

Jeg kommer as Landet ud. Herr Iver han broder
den sterke Bolge for Gudland.

" Ksn-
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Konnlng Hans faster Fwikcn Kirstine,
Churfyrstens Hertug Ernstes Daatter

af Saxsen.
Qsar efter GUds Byrd, 1477, sendte Konnwg Christian den

Fsrste sine Legater til Hertug Ernst, Churfyrst afSaxsen
oqMargreve afLandt Misen, og lod begiEre hans Daatter
Frslken Kirstine, paa sin Sons Vegne. Og bleoe de saare
vel undfange», og finge et got Svar, paa deres ZErende.
Thi sirax om Sommeren der ester lod HertugErnsifornevnde
Frsiken indfsre i Danmark ved sin Broder Hertug Albret,
med stor Herre-Pragt og Prydelse. Og stod Konninq Hanses
og Dronning Kirstines Bryllups Hsytid paa Kwbenhavns
Slot neste Sondag for vor Frue, Dag Nativitatis, Amw
1478.

XI.VII.

honning Hans han sidder paa Kiobenhavn, han
lader de Lsnbreve strive : Og sender han dew

nem til Norre lutland, HerrErickOtteson atgieste.
2. Det var HerrErickOttessn, der han de Lom

breve saae: Han stod Vartaffel og Terning frasig,
bad sadle Ganger graae.

3. Og de ledde ud hin stionne Srtz , lagde paa for
gyldene Mile: End reed han til Kisbenhavn, forend
han lystet at hvile.

4. Ind kom HerrErickOtteson, og steddes han
for Boro : Hvad ville I mig min naadige Hem , hvi
have I sendt mig Ord.

5. Hore I Herr Erick Ottesen , I ere vor egen
Mand: I stulle fare til Misen i Aar, bede om den
LillieVand.

6. Og det var HerrErickOtteson, han blev fta
brat at svare : Skal jeg ind til Misen Land , jeg kand
ikke eene fare.

7. Hm
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ler jeg med eder fare: Herr Claus Ronnaw paa
Oringborg, eder folger saa faur en Skare.

8. Der blev udlagt de Skib paa Strande, De
BaadsmEnd gledes derved: Den blide Bor saa her

lig stod, jaa vel deres Skib ftcmstred.
9. Og vunde de op deres Silke-Seyl, saahoyti

forgyldene Raa: De scrtte Dannebroge i fremmer
Stafn, de lode til Saxen staa.

10. Kongen stander paa hoyen Bcrrn, og ster
han ud fra Lande: Hisset seer jeg de Danste Skib,

de fore forgyldnc Brande.
11. Jeg sser saa mange af de Danste Skibe, de

fore forgyldene Brande: Christ signe hende liden Kir
stine , de agte hende vist til Håande.

12. Og dc lagde ind udi den Havn , kaste Anker
paa hviden Sand: De crdle Herrer af Danmark, de

mne der forst paa Land.
13. Midt udi den Borgcgaard, der agselede de deres

Skmd: Og saagaae de i Hoyeloft, forHertugenas
Saxen ind.

14. Hil sidde IMarggrevcnafMilen-Landbaa
de log eders Kiare: Den ungeKonning af Dan

nemark, beder om cdcrs Daatter med VEre.
l<. Han toa til sig de lukte Breve, og laste han

der paa: Lov vcrre GUd i Himmerig, at jeg denne
Detter aa.

16. I Wle Riddere, I tage Band, I gaae med
os til Bord: I tove hos os en liden Tiid, vi vide eder
Ansvar a od.

17. Bare de dem der udi Maanet, og de varede i
tre; Ikke kunde de Froiken Kirstine faae alt medde

r.s Syne ar ste.
T 3 ?8. Den

7. Herr Berner besa-
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18. Dm klare Dag dages forZsten, ogßolgeli
denblchblaa: De adle Riddere udafDannemark,
de gaae for Hertugen a: staae.

19. Det var Hertug Ernst afMisen Land han kal
der paa Drosten Nn; I lede hin unge Frossen Kir
stine for os i Sablen ind.

20. Og otte da vare de Misenffe Fruer, hendes
Håar baadc horste og flette: Fire da vare de cM
Fmstinder, hendes Hovet Guld paasatte.

2i< De scrtte paa hende det Hovet - Guld , det
stinde som en Lue: Det var belagt med dyrebare
Steene, det somle den ffionne lomsrue.

22, Det var liden Kirstine saa bold, hun ind ad
Dorren tram, hendes Fader og hendes Fachrodn
tre, de stande hellde op jgien.

2Z< Hendes Fader og hendes Farbrodre tre, Dl
stande hende op igjen; Be adle Riddere afDanmark,
de ragte hende Haanden uden Men.

24. Det var Hertug Ernst afMsen-Land, han
heder paa Smaa-Svend sin; I hente Terning og

bcrre det i Stuen ind.
25. Hertugen kaste de Terning frasig, De van

afroden Guld; I kaste Herr Berner Patzberg, thi
I ere Kongen huld.

26. Det var Herr Verner Pahberg, han stiod
de Terning fra sig: Kaste I for mig Herr Claus
Ronnaw, thi I ere aldre end jeg.

27. Og det varHerr Claus Ronnaw, han sat
te de Terning frasig; Kaste I Danmarkes Hofme
ster for mig, I ere langt ypper end jeg.

23. Det var Herr Erick Oltessn, tog Terning i
fmHaand; MlpM GUdFqder i Himmerig, jeg
Hinder den Mis WO»

29. Den
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29. Den fsrste Guld-Teming paa Bordet rand,
den lob som det skulde vcere; Den Danffe Hofmester
den lomftue vandt til Kongens Hiertens Kicrre.

)o. Lange tankte Froiken Kirstine ved sig,og hende
rand Tåare paa Kind: Skal jeg .fare til Danmark
ind, saa langt fm Moder min.

31. Det var Hertugen afSarsen Land, hanta
ger sinDaatter at lcrre; Det vil jeg for sanden sige,
det var af Tugt og Vre.

32. Markiar at ludcr kicrreDaattermin,dene
baade trygge og tro; Stunde du ey efter Sverriges
Krone, udcnduden med Lempe kand faa.

33. Du vede got for fattige Enker, somFaderlose
Born stulle fode; Du bede got for de fattige Fan
ger, lad dem iTaarnet ikke dse.

34. Og statte du ikke den fattige Bonde, jeg det
Me have vil; Men fattes dig enten Guld eller Solo,
du sige din Fader til.

35. Saa snart da var den sorte Jord Med Sil
ke jaa vit overbred : Det var Froiken Kirstine lille,
hun blev til Karm udled.

36. De blåste saa sterk i Trommeter, i deres for
gyloeneLiuo; Saa forde de den Froiken til Strand,
de kallede hende Danmarkes Brud.

37. Saa vundc de op deres Silke Seyl, stahsyl
i forgyldene Raa: Saa seylede de dem til Danmark,
fast mindre end Uger toe.

38. De strege Seyl, lod Anker falde, alt paa den
hvide Sand; De adle Riddere af Danmark, de
lofte den Jomfru paa Land.

39. Den Zronne Jord blev vit og bret, med Silke
og Sindal strsd; Den unge Konning med Riddere
Skare, drog sin kime Brud imod.

T 4 40. De
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40. De nwdtes paa den gronne Vold, Chrjst
Olve det bliver til Gavn; Dcn Herre fm Hest, den
Jomfru fra Karm, de togedver anden i Favn. Der
kom aldrig saa rig en Jomfru til Danmark.

Kenning Hans drager md j Dytmcrstcn,"
og mister et stort 'Antal Krigs-Folk.

er lagt om dcn Krig som K. Hans med sin
<»»>/ Broder Hertug Friderich «f Holsten forde meo de Dyt<
merster Anno Domini 1500. hvilket gikdennemn.-iyffellgc!!,
afdenneAarsag, atdepaatX'n übeqvemlnesieTlid on;Aarct
grebe dctan, ftrdrisiede for megel paa deres egen
storeKrigsMagt, og derover foragtede drres Fiender, son,
hMde indtagen Fordcelen for dcuuem, og dcrfore beNemle
dennem paa nogle trange Diger, cl de for Vand og Uvejr
M komme til at siaa deres OlagtOrdnmg , og ttl M
Drebning med dennem. Dttte Slag stod den 17 Dag Fc<
bruariipan formeldte Aar, hart ved Hemmingsted l D»)tme!'-
ffen. Og bleve der nedlagde og druknede iDigrrne, og as
siort Uvejr omkomme hen ved 4000 Mand, fornden fornem,
we Adels Personer, baade afßigtt ogHettugdommene, stn,
vare 360 med toende Greoer, Advlfog Otte af Oldenborg u,!
Et ynkeligt Spetackel og merkcligt Exempcl, at ingen stal!
foragte sin Fiende, besynderlige pag deStEdcr, som u-llge!
findes Fordeel.

Fugle have faaet saa underlig et Raad, de
vilde saagierne have af denßwad, som va«

opcrdt og all fortcerd, for langen Tiid af ell andeil
Herd; Og mangen Mand kom tilßaande.

2. Og der kom flyvende en Flok afStar, de vidste
sy Veyen hvort de vilde fare; De havde i Agt at styve
saa gent/ havde det lkke bleven demsormecnt; De
maatte der blive paa Hede.

9. De brode afQviste og bygde Bolig , de meents
de ffulde der sidde rolig/ Saa nianM bliver sve-

LM
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gen med stor Uroe, af den man best undertiden mon
ne tro; Detmaatte diffe Starre nndgieldc.

4. Og der kom flyvende en Fiokmed Svaner, de
stridde under den forste Banner ; Dc sioge nd deres
Blnqer brede, saa dybt ndi Dond saa maaltc de lrade/
de Danske Hoftna'nd til Skade.

5. De Duer komme flyende afetTaarn, dem
bleve saa snart deres Vinger asstaaren: Som Snce
da vare deres Binger bvide , de reves som Ulven Faa
ret monne silde; Der var M Fred at vente.

6. I hvo som Ualen tager tilHog, han er cyselv
ret fuld ve! tryg,; Om Dagen bvzlcs han undcr Ege'
Blade, om Natten Der han i Bondens Labc, hvo
dcroaa lider farer ilde.

7- Gnfoy Gam destogcs sammen tillige, de vilde
ikke for hverandre vige; De andre smaa Fnqle floye
bort med Skannne , de agter det ikke, som efter mon
ne komme, de ronncafftemmede Lande.

8. Om Falckjsin Mantdom lod han tee, han vils
dc ilke lcenger paa Steden bic; Han s)ae saa hoyt
l>vcr breden Hede, Han torde ckkerergc sin egen Re«»
de/ de andre ligger ved Balger Side.

9. Og Ebbe Med saa monne han hede, Christ
Me deres Snerle Himmeriges Glcrdc ; Den som
er stiidt ved Paradiis, Han fanger hverken Roe
eller Lise, GUd veed hvem Danmark den Skade
voldte.

10. Den gawle Brn, og hannem rand Taare,
han tog M godc Hest med Spore: Saa foer han til
Nn Rede hieln, han gav denne Dcrrd saa vel i Giew/
han agter at hevne.

li. Og de r are atten tusinde sterke, der de droge
orn DM og Mgrk : Men der de droge tilbage

T 5 igien,
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igien, som forre rcdeFire, derreed nuen, det sige
den med monne vcere.

12. Den Vise huu er ikke lagt om Fugle, dene,
om Krigs-Mcrnd fine og crdle: Kong Hans ha,

forde sin Hcrr med Magt, Udi Dytmerffen blev dei
nederlage, det staaer jaa lange til Minde.

13. Han tcenker at hcvnc den Bonde Hovmod,
om han er ssd af Kongelig Blod, Han meenen!
Grisen betale ffal, hvad som haver brsdt den gam
le Galt, det gaaer dem ud sor Sande.

Konning Christian den Fangen.
spenne Vist mccnes at ffuldc vcrrc digtet af Konning Chn

stianden Anden, udi hvilken han beklager sin Forsech
og Elendighed. Er ve! et merkeligt Exempcl, at ingen t>

drister sig paa sin egen Vcelde og Magt. Thi ingen er kommcn
saa hsyt i Sa?det i dcnu? Berden, at han udi sin egen Form»«

sielse kand jo falde, nåar GUd tager Haanden bort. Og s«>
Ng er den slim GUd revser i denne Verden, at han lM

kiende og afHicrtet fortryde sin Forseelse, og «ndsiye til Gil!
om Naade og Vcnffad. Thi oenne Verden er dog forqcrlW

lig med all sin Herlighed, men GUds Ord varer ceuindcltz
og de som der paa henosc, bekomme ZErens Evige oa uftl

gcrngelige Krone.
X^IX.

GUd jeg vil dig are, for din Naade og M
ffundhcd: Dog Lykken monne fra mig VM/

som mig gav Konge -Navn. Over tre Konge-NM,
af hvilke jeg maatte undvige : Med Hustru og Boll»
saa stionne, HErre tag mig til Naade igien.

2. Jeg haver ogsaa forlaaren min Dronning
kyst ag reen: AfKeyserlig Blod var baaren, Elisa

beth Allerkiercste min: Hun havde ingen Sk»!dme3
alle, lad hende dig vel befalde: Bcrr hende miffuw
delig, thi Skylden findes all hos mig«

Z, E^
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z. Erlig haver du mig straffet, for min Utaknem
melighed mm Magt haver M traadtzet, og paa

min'Beldighcd: Hvad som mjg tykte alleene, det
maatte mig ingen formeene : Holdt det for en ffreven

Lov, O HErre kom mig ihu.
4. Ret af Guddommelig Naade, vilt du og give

til: Og frelst mig afal Vande, jeg veed ey hvort jeg
vil, Dl dig siver jeg alleene, thi du kand Verden
formeene : Hendes Sind og trcrdffe Raad, O HEr

re hielp mig af Nod/
5. Nu vilde jeg reformcere Klerckeri og Ridder

stab: De ville intet af mig låre, derfor gave de mig
Straf, Jeg foragtede mest de Beste, derwre maatte
romme mine Feste: Og vandre i fremmede Land, du
HErre mig hielpe kand.

6. See HErre, jeg mig forlader paa dig, du est
saa tro; Jeg beder for dennem mig hader, jeg ternker

og intet derpaa; Dine Domme de ere underlige, din
Haand kand ingen undvige; Jeg finder min Bryst

og Skyld, O HErre mr du mig Huld.
7. Kunde nug det ogsaa hende, inderlig der om

beder jeg; min Nllie vilt du omvende, din aldeeles
at vere lig. Din Villie er stedse den beste, vi ere

ikkun fremmede Gieste: O GUd over os mistunde dig,
oZ giv os Himmerig.

8. sOu haver mig nylig lirret, alt med dius hellige
Krd; Salomon det samme begiwret i Skriften, son«

derstaaer; Dine Born i Berden straffer, og side«
ey lange platzcr: Icg veed du HErre est sand, lotz

wig af Sondsens Baand.
9. Sandelig znig meere end glader, din lryggs

G ttofaM Tilsagn; I hvilksn du os tilsiger, Syn
dere/'
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dere, som crrer din SsnsNavn, de samme ffnlleHim
merig erve, Du HErre monne saadant forhvelve

Alle dem som dig frygte kand , Unge og Gamle,
Qvinde og Mand.

10. IiLX HERNE, Pilatus
strive lod; Daoio monne mig og lcrre, at du est

sod og god. Hoem dig vll endelig crre, hannem O
du naadig vare; Giv mig uu ret Forstand, sendntz

din Hellig Aand.
ii. Danli'.ark mit Fssdcrne Rige, der til hach

jeg attmu; Kunde dct saa ffee il'cd lige, M a!t!»z
vel tilgaa?. Foruden Blods Udstyttning; Dct hiei

per en saare ringe Ting; OGUdlssvelminßaand,
jcg scriter min Sag l din Huand.

Kounmg Fridcrich den Forst? annammes
efter Kong Christian 11. tt! Kounmg udi

Danmark.
at Konning Christian;!. var rsntt afDanmark, bw

hans Farbroder Konning Krldnlch i. va'd igien udi HM
Slcd, Anno Domini 1523. Og var dc' lang Dd jwr ,ndln)ij

des Uceilighed her udi Rigel, rg nossle endda lode sig forfM
ug opholde paa hans Haand,hviltc have digttd denne Mse her

«m, hvilken vi lade bllve ved sin Va?rd som den i mange Aar m
jmnget her i Riqet. Thi med Biser vmder eller taber

hvetten eller Riger. Der hsrer alt meere til, og den
som det Spil regien ? side? her oven fore. Han er ocn, som

Daniel siger, der omstifter Tiid og Stund, det er, setter hvm
Rige og hver Monarch sin Termin fore, hvor liruge de stulle
»are, og han assmttr Konger , og indscettcr Konger, :c.

L.

smaa Fugle i Skoven er, de giver paa Hogen
stor Klage: Han river af dem baade Fiere og

Dun, og vil dem afSkoven jage. Men Ornen
ser i Alden ud.

2. Saa
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Saa sioye oe op i Eeae-Top oe laade et Raad
Mi ny: Hvorledes de ffnlde en Konnmgfaae, dcm
kunde fta Hsgen fti. Men Brnen bygger i Fel
ten Ud.

Z. Fremda traade den usellge Krage, ban var
saa jorgefuld : Keile vi 00 den gamle Srn, jeg haabes
han vorder os huld.

4. Dctvar alle d? andre smaa Fugle, besvarede
Ja deml: Nu er Ornen vordcn Fugle-Kong, saa
lange som GUd dan ml.

5. Til da svaret den stolte Hoa / vi siede dct in

genlunde : Og stal den Sm vcrre Fngle-Konge,
han legger os ode l Orunoe.

6. Det da spurde den gamle Om, han blev saa
vred i Hue: og siog han ul den stolte Hsg, alt
med sin siarpe Moe.

7. Der ved da gledes de andre smaa Fugle, og
siunge hver med sin Stemme: I Lunden var Fryd
og Fuglesang, alt der som Sm.-n var hlcmme.

8. Sammen da sankes den Hoye-Hcrr, den stiul
te baade Skov og Kier : Og vi ville os til Lunden fa
re, og giore den Orn et Blar.

9. Det da horde den simpel Due, hun fioy til
Ornen, og sagde: Og nu da kommer den HbZe-
Hcrr, han agter at vuore dig Skade.

ia. Til da svarerdcn gamle Sm, saa baade hans
Syne de runde: Saa mange Muus de bide en Kat/
lhi maae jeg romme as Lunde.

11. Bort da fioy den gamle Orn, alt med sine
Unge fta smaa: De andre stnaa Fugle de bleve saa
vilde, de vidste dem ingen Raad?.

12. Nu sidder Hogen i EeZe-Top/ oZ breder han
nd
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ud sine Binge; De andre smaa Fugle i Skoven er,
dem monne saa jammerlig trcrnge. Meu Drnen :c.

iZ. Nu sidder Kragen paa baren Qvist , og svelter
hun over sin Kloe : Uglen Miler sig i Elle-Trunte, je<
venter hun haver Uroe.

14. Viven hun lsder i Agger-Neen, alt med lZ
hoye Top : Hogen han kommer der fiucnde freM/han

lager og crdcr hende op.
15. Nu sidder alle de andre smaa Fugle og tiesE

qver somSteene: De have mist deres deuligSaH
vil GUd de hannem igien.

16. Nu er der Sorrig og Graad i Lunde, som fs
re var Fugle-Sang: De fattige smaa Fugle yM

mig over, dem Tiden ffal vare saa lang.
17. Hunden ligger under Bordet og soer, og

Reveni Gaase-Sti: Naar Tidener, saa vogner.
han op , sine fattige Gictz at fri.

1 8.Katten han ligger i Gamden si)Z, og alle Mant
vil hannen, hade: Muusen raader selv i fattig Koml

Pose, hm gior hende fuld stor Skade.
19. HErre GUd da hielpe den fattige Orn, som

stuver «vilden Hede: Han veed sig hverken Lcr M
Ly , som han tor bygge sin Rede. Men Sr

nen han bygger i Felden ud.

Konnl'ng Christan m. valges til Konge udi
Danmark, og fordriver med stor Lykke Greve

Christoffer af Oldenborg, med sine
Anhcrngere.

/Mer at Konning Fridcrich var hcndsd Anno Domini 15)3,
stod Dannemarkes Rige paatredie Aar Kongelss, og gik

da seldsom til her udi Riget. Thi de vare mange som hulde D
nl Regimentet, iblant andre kom Greve Christopher afOllM

berz
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bora her md i Riget, med de LndjM Hiclp og Bijzaud, gav lo
re.at han hyllede sig Almuen ti! paa Kong Christian den fangne
hans Vegne. Dermed drog han Bsrgerstadet afKwbcnhavn

og Malmse ti! sig, og indtog nogie fornemme Slotte ogßyers
baadc i Sceoland, Skaane og Fven. Men han beholdt

nem ikke lcenge, thi detlydste Rlddersiad med nogle andre for
nemmeste af Rigens indfsde Adel, leisde sig Hertug ChnZuM

Konning Frideri6)s Ssn ti! Ckydshcnc og Konnu;g, Og de
rystede sig med hanncm,og nedlagde ftrst GrcvcnsFolk i Fyen,

hvor iblant vare tvende Grever , Greve Johan afHsye, og
Greve Claus afTettelndorg, sorudcll andet gcmeent Folk, ved

nogle Tusinde , som blevc paa Valstcden. Dernest drog han
over til Scrdland, og belagde Kwbenhavn sast Aar og Dag,
fsrend han tvingdcßorgcrnc til at overgive Byen Anno 1536.

Og saa drog da Greven afLandct,og hans Anhamgere Skipper
Element, Marcus Meyer, Lange Hcrmand, Jacob

ver siuge hver cn selsom Afgang og »«lykkelig Henwrd. Saa
at Riget kom da paa det sidste til Fred og Rocliahed. Og

Konning Christian blev kronet med Dronning Dorothea i Kis
benhavnivorFruc-Kirkeaf D.JohanPomer, den 12Dag

Augusti Anno Domini 1537.
I.I-

Isll Ovrigheds Vold at va're, cr siindelig stikket af
GUd: Hvem dem ikke holder i N'e, han gisr

imodGUds Bud. Thi vil jeg troelig made baade
33del, Fattig og Rige, speyle sig udi mange Lands

Skade, derover er kommen i Vaade, afOproriff
uchristeligt Svig.

2. Der man strev Tusind Femhundrede , og tre
og Tredive Aar, bleve Danste Mirnd saare bekymre
de, der de deres Konning ombaar: Den Christelig

Forste og Herre, ved Navn Kong Frederich , Rigens
Raad strax sammen komme, en Konning atkeysetil

fromme, efter Rigens gamle Skik.
). Medens der kom da noget andst iblant, GUd

vilde disse Lande straffe : Det Norjke Raad kunde
ikke
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ikke komme frem , hoer havde selv nok al siaffe. D
Lybste faac da deres Fordcel, til O?almoe ogsaa t,

Kiobenhavn, lode de udgaae deres Lonbreve, jM
de lned listig Paafund udstreve , Danmark til
liden Gavn.

4. Bogbinderen og jaa Isrgcn Mynter, behaach
den Tidende vc!: Kunde vi blive to magtige Regels
ter , vi glemme baade Ecd og S'kiel. Med GUds Qy

ville vi Sagen sniykte , Konning Christians Navn dtl
til, saa kunde viDanmarkraade, at Lldclcn stuld!

der lidet baade, som os fortwer saa vel.
5. De viste deres Ansiag var ikke trygge , uden dl

ffulde have et Skin : En Herre maatte de dertil dw
ge , som vare rct efter deres Sind. Greve Christchl

DomherreafKolne, han var deres rette Mand,
resEed og Troede stmx forgielte, med Greven v'H
de deres M opscette, den Danste Adel drive af Land.

6. Isrgen Bullenvever og Marcus Meyer, begW
te udi Lybek dette Spil: Som de bavde lcrrdt udi
Mynster , de vilde der hielpe nl. Udi Danmark stuld

det nu stm gange, ligesom paa Himmelen ere a
leene Suel og Macme lckige baade , saa stal en Kon
ning og Dronning raade , Adelen ffulde man l)
formeene.

7. De Lybste de jade saa rede til spring, Hemz
Christian vilde de gicste: Deres Knegll

sioge de udi Ring , de Holster ikte meget til bch
Uden Varsel fulde de dem i Land , de rsvede og brend«
forFoed, saa vidt som de droge fram, det var dew
egen store Skam, de teede deres Bonde-Hofmod.

8- Den Herre han lod sig ikke forffrekke , ha>
samlede sit Folk tilsammen : Han agtet at giv

dem Pchdm sterk, det stulle de sporge uden Gani
me
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! men« De endre Lanob-Herrer vlse og fromme, de
tcrnke nnd sig , stal dtt wa Zaae , da bliver ingen

Fred i. Lande, fange oe Lybffe forst overhaand, da
gaasr den undcx som mindst forman

9. Den Herre sik Hielp og stor Bistand, de Lybste
maatte da tsbe : AtHolster Dsrre den blev dem trang,

som Koen maatte beise for Svsde. De grebe da an«
dre Raad i Smde, som de Isrgen Mynter tilstreve,
de sende med Skib udi Oresund, det var altgiort paa
falste Fnnd , Christoffer den navnkundige Greve.

10. Den Greve loed Breve udstrive, til
der og meenige Mand: Lill Adel stulle de

og ingen lade leve udi Land. Han vilde til Priis og
Bytte , give baade deres Liv og Gods , strax monne
de Adelen overfalde , brcrnde og plustret deres Gods

med alle, mange miste deres Liv derhos.
!i. Smaa Land ginge hannem strax til Håandes

baade Bonder og Borger tillige : Han lovede dem vel
baade Qmnde og Mand, han vilde dem ey undvige :

Konning Christian ville hau indhendte , som var af
Landet bottrsmt med alle , nu meere end ti samful«

de Aar, derpaasaa dristig han i Landet ffulde
han indkaldes.

12. Den gamle Frue Anna' Holgers uden Skich
imod sit Brev og Leide, Loed han i Ringsted siaae
ihiel , og for sine Fsdder ncdtrcrde. Dog nogle vilde

hannem undstylde, at
imod/ at Borgerneafet galend Opfat , agte hverken
om Lov eller Ret, det gik dem lwet li! gode.

IZ. Der Greven havde saa under fin Magt, sinaa
Lande og Ber med alle: Paa lutland aiorde han

sin Agt, og loed Sklppsr Clement ftemkaide. Han
N sav
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gav hannem Skib og dertil Folk. og bad hannem Lan
det Winge, vilde de ey gaae hannem strax til Haand
han stulde dem tvinge med Vidle og Brand, og sic
med Magten fremtrcrnge.

14. M
deres jevnlige fleere: De sende deres Bud til Hw
tug Christian, tilbode hannem Kronen med M,
Den Herre loed sig ey somme, han rystede sig li!
Hest og Foed, Aalborg loed han indtage , sineFm
der og strax nedlagde, Skipper Clemen kom i A
Nod.

15. Der Greven fornam det Vederspil, Marc«!
Meyer loed han forstuve : Fra Lybek at drage
Skaaninger til, han ffulde der med dem kive. Hw
nem lykkedes der sit onde Forsat, Han indlog Vach
bierg med stoer Liste, men Skaaninger medSvw
ste Bistand, hannem snarlig igien overvand , sit A
maatte han der miste.

16. Udi Fyen begyndtes og strax en Kiv, med w
de vil jeg det sige: Hertug Christians Folk og Rff
setsy med den Iydste Hob tillige. Herr Johan 3W
how en Feldt-Oberst siin , hannem fulde HerrEck
Krumdige, Peder Ebbeson og anden Adel god, i
Danste som havde saa frit et Mood, de vilde dn
Greven ey vige.

17. En Miil fra Middelfart stoed dette Bad,K
Qvcrste vare saa starpe: Der blev saa mangen BB
de uglad, som blev der dsed paa Marke, Tre tuD
de Mand der lagdes ned, de andre ad Atznes loed
stande, elleve Falknetter og elleve Slanger, de loed
der staa, de vare saa bange, dem gik saa ilde ut
Håande.

18. Der Greven saadanne Tidende fik, Herm
AI
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ien anden Skik, eller vi forjages med alle. Deres
Hcrr de stilkede hen over tll Fven, siu hundrede He
ste og ni Feunike Knegte, Svendorg monne de ind
tage, der fra til Faaborg loede de drage, de vilde

da forst tll at fsqte.
19. To Grever maatte dsr lade deres Liv, af Hoye

og Tekkelnborgs Lande : To tusinde Mand blev i den
ne Kiv , som hviles i Oxeberg Sande. Hertug Al

bergt blegnet der ved om Kind, han tcrnkte det er nu
Tud at romme, til Sadland igien til Greve Chri
stoffer , vi have her ilde gaaet til Offer , vore Folk ere

siagne, vore Taster ere tomme.
20. Hertug Ehlistian den Herre saa bold, han

tovede ikke ret lcrnge : ForKiobenhavn lagde Skand
se og Bold, den Greve dermed at ncrnge. De Bor

gere sig holdte saa mandelig , de aade baade Heste,
Katte og Hunde , der var ey Raad til 01l eller Brod,

derfore da blev saa mangen dsd , de piintes saa man
gelunde.

21. Paa sidste maatte de dog give sig , og Greven
af Landet vige : Der Krogen og Vardbierg horde
siigt , de gave sig og tillige" Lang Hermand oploed

Kalundborg , Marcus Meuer lagde de paa Steple?
de Lvbste deres eget Skib forlode , og rsmle ad Soen

med smaa Baade, ad Tranen monne de scyle.
22. Saa blev da stilt dette store Opror , afGUds

besynderlig Naade : Der glcrdes da de som sorgede fo
re , og lange havde lidt stoer Baade. Det ncrste Har
som efter kom , der Alting var kommen i Lave, den

wdeleFsrste Hertug Chr stian, fik Krone og Split
med Kongelige Navn, som hm? da burde ae have.

U 2 2). Thi

Albert af Meckelborg loco kalde: Vi danne vor Sag
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23. Thi ville vi alle af hiertens Grund, GUdlo

og prise tillige : Som frelste os af vore Fjender
Haand , gav Fred udi dette Rige. Det var alt for ve
re Synders styld, han haver os straffet saa naadch
vilde os dog ikkeforode, hialp os af al!
og Mode, thi stee hannem Lov evindelig, Amen.

Konning Christian m. Christelig Afganz
af denne Berden«

s3>er Konning Christian nl. havde regieret gandffeChch
ligen og vel udi Danmark hen ved 24 Aars Tiid, henki

dede lMnem den Almægtigste GUd i Himmerig, oghanhn
dsde sagtmodeligen paa Koldinghuus paa Nyt-Aars Aft
Anno Domini 1559. Hvad hansLevnet og Regiment er U
lsrcndes , loed han efter sig dette Rygte, med faa Ord at M
<tt man haver med all rette lignet hannem ved de fornemmch
Gudfrygtige Konger som nogen Tud haver regieret afVech
fens Begyndelse. Gom i sin Tiid stal omtales udi hans HG
lie. Mllie nu vcrre fornsyet med denne ringe Digt , som mi!
salig gamleSkoiemcster Niels Bredal i Vedel haver ladet HU
nem til Amindelse.

1.11.

sl> kunde formerke baade Aarle og silde , at lD
vel lever doer aldrig ilde, Doden kano lM

nem ey (Vkade gisre : Saa monne det Konning Chw
siian gaae , en salig Afgang den monne han jM
som vi nu fanger at hore.

2. Paa Kolding-Huus det Slot med 33re , W
Dag nest efter Jule- Aften monne vare, beglM
den Herre og sagde : Hos mig haver varet en M
saa god , han haver mig trostet med et frit Moov.
det mig gandffe vel behagede.

3. Han sagde, nu strap Nyt Aar gcmer ind, stul
de zeg min Sorrig og Sogdom forvind , og aldrij
meere at qvide; Det er mit Alvor , jeg siger ede

sandt,
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Dromms, Skiemt eller Tant, der
paa maa I fast lide.

4. Hvem det ffulde varet, han dog ey rorde, ey
heller hannem nogen derom spurde, men M kunde
vi besinde : At det haver vceretGUds Engel forvlst,
som hannem stulle troste i Angest og Bwst, oggive
hannem Tiden tilkjende.

5. Stmx efter da reede han sigderpaa , at han
den Tid afverden vilde gaae, loed Alting rede giore:
Vilde nogen formindste hanncm Dsdssns Fare, og
sige hans Liv ffulde lcenge vare, han maam det Me
hore. . ,

6. De monne Lægdom til hannem frembåre, han
denforstiodmed all Verdens Me, hen, hen, vi det
ey maa lide : Vort Haab det ikke der efter monne
staae, vi have nu andet at Mtke paa, her er ikke
lang Did at bide.

7. Paa Nyt- Aars Dag betidligsn om Morgen,
han tcrnkte hvad hannem var sagd tilforn, han loed
ey Wiger forhale; Han giordesin Skriftemaal, den
var god, annammede Chnsti LeZem vZ Blod,
ne GUd Aitiugest befale.

8. Doctores og Mesters vare der tilstede, han
nem at troste vare alle tilreede , dog kunde de selvbe
kicnde: At de storre Trost af hannem monne lme,
end nogen udaf deres egen monne vme, hvor stal
man sa ada n t sinde.

9. Dronningen hun gik hannem til og fra, hvad
afvllde vords, hun visselig saae, hun vner sine Hem
der saa saare: For Graad kunde neppe tale eller ste/
det giorde hende i himet sta vee, han nmatte Me
lnsd hende vare.

U 3 10. Hun
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10. Hun jagde , mm Herre, min Herre saa go!
forlader hvis jeg haver brodt eder imod, det mee,
alt med det mmdre: Han svarede Dorothea vc
Hiertens Kicere, det lang Did siden forgcrt monn
vcrre , af gandste Hu og Sinde.

il. Hvi grcede I saa og monne saa lade, den.
Ne Verden kand os dog intet baade, om vi detal,
kunde vinde : Her' er ikke tryge at bygge eller
stulle bort naar vi der mindst tanke paa, allVw«
fens Mand og Qvinde.

12. Her hielper ey S'slv, her hielper ey Gch
GUd vcrre os naadig, bliid og huld , til hanm
vil jeg hiemfare: I lade vor Lllg< Kiste vcrre tM
de, I alle til GUd for os vilde bede, Han os i Tm
bevare.

13. Mingest maa efter GUds Villie vcere, I
ds vore Born optugte med ZEre , GUd stedse dyrk,
og bede: Det kand dem komme nl Lykke og Gavn
dermed togs de hver anden i Favn , det var ikke a!
af Glirde.

14- De Born ginge frem med Suk og Gmch
fulde paa deres Knce, for Scnaen de sad, de HM
sig saare ilde: Kiare Herr Fader, I os forlag
hvad vi have eder i nogle Maade, forwrnet afUW
doms Vansnilde.

is. Han lagde sine Hcrnder vaa dennem baM
Mssede dem Lyk,dmil GUdsNaade, GUd sty«
for eder og made; Til hannem samer all eders W
og Haab, og ikke paa Verden siaar eders Snack
da bliver eder aldrig at stade.

16. Rigens Raad han der formaner paa ny, vet
Johan Friis og Anders Barby, at de sig troe lad,
finde: Efter hans AfZanZ, som altiid tilforn, sou

3«
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de hannem havde jat og forn, og vilde for GUd
bekiende.

17. Forst at GUds Ord maatte holdes ved Magt,
GMs Tienere holdes i ZEre og Agt, at GUd tilbor

llg kunde dyrkes : Hver Mand maatte holdes ved
Rct oZ Ltge, den Fattige saavel alt som den
og meenig Fred kunde Zyrkes.

18. Hvad vi til Kirker og Skoler monne give,
at de stedse og altid kunde blive, ogsaa til Hospitaler
dejlige. At ingen det sig fordriste vil , at tage der

fra, men heller legge til , og intet derfra at snige.

19. Vor elffelig Dronning og Born saa smaae,
som ikke haver Landet fore at staae, at I dem for

dre og fremme: Som I os det pligtig monne va
re, med årlige Underholdning, Statz og 33re , af

gandsie Hiene og Sinde.
20. Hertug Friderich eders udvalde Kong, i alle

Maade I vel undfange i Raad og Gierninger alle:
Efter vor Afgang det ey forgat, I holde den Troe, I

have hannem jat, og ingenlunde hannem undfalde.
21. Vor daglige Tiener Mester Povel og fieere

som os lang Tiid have tient med 3Ere , det stulle I
lade dennem nyde : At de maa glades upi mange Aar,
at de have tient i Kongens Gaard , og aldrig det

fortryde.
22. Dctte her vor yderste Testament, stulle 'l

fuldkomnn, og ikke forkranke , som I for GUD
ville svare : Han ragte dem alle sin Haand saa brat,
og sagde dem alle den sidste god Nat, saa mange

jvm de monne vare.
2). De sorget og grads som de vel maatte , de

havde heller mist alt det de aatte, end de vilde han-
U 4 nem
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tlem ombcrre ; Han var selv ved saa frit ttNool
loed lwje og siunge manZen Pfalme god, alt GU
MLovogMre.

24. See flig storNaads monne GUd hannem tee.
etHiertemaatte vel grade og lee, han lefle op Hw
derne sine: Og sagde, HErre GUd jea kommer til
dlg, annamme min Sial, forstod ikke miq, fol
din Ssns Ded og Pine.

25. Der Klokken var sire, og Aftenen kom, da
dode den Herre baade mild og from, GUd loed haw
«em tilsig kalde: I Odense hviler den Herre HM
Liig, Hans Sicrl den lever i Himmerig , GUd M
Di findes der alle, Amcn.

Konnmg Fndench 11. med sine Farbrsdre
tvmger de u-lydige Dytmerster under sig med

Kriigs-Magt.
er omtalet, hvorledes at Konning Hans for 50 M

forleden , fsrde et megtig Tal Krigsfolk ind udi Dytmw
sien, at tvinge Landet under sig, menmedsaarelldenLM

mlsieder sisrsie Parten af sin gandste/xn- , o«
Nlaatte selv rsnnne igien ud afLandet. Som ogsaa dette ai,,!
,ne nogle gauge tilforn cr vederfaren deHo!ster>»errer, atde
med llden Fordeel have sordt Krig heriLandet og tagets
«daadellg Skade , jaa at baade Herrer og Knegte er bleven W
dertiden tillige med hver andre nedlagde. Hvilket altid hav«
kornsdt deres Efterkommere , efterdi at hans Keyseriig Maje,

ogMt fra sig til dennem detteL.ind,og .!«
Den Rettighed som hannem derudi kunde tilfalde. Derfore ba<
«er baade Konning Friderich og hans Herre Faders Brodw
Hertug Adolfog Hertug Hans giort et sambyrdigtTog her W
<Landet strax om dommeren, efter at Konning Christian mil<
Ker Hukommelse, var hendsed. Hvilket Tog er dennem lykM
Zen asgangen,faa de have faaet en herlig Seyervinding og 3ri-

dtt gandste Lands Indbyggere er gangen dcnnem til
tryg sgftji

!.!!!.
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I^lll.

an, vel an udi GUdsNavn, afKrig vg Feide
glor di af Savn , som nyelige er ffeedt for

sandc: De Rytter og Knegte have vunden stor Priis,
med Baabm og Verje efterKriigsviis, udi deDyt
merste Lande.

2. Der man ffrev Tusinde Fire Hundret Aar,
Fire ogHawfierdesindstive dst var, saae man en
Konning udride: Af Dannemark med Pillegrims
Smv, han agtet sig ti! den hellige Gmv, denßeys

blev kyndt saa vide.

3. Konning Christian den Fsrste af det Navn, af
hannem ganger langt vide Savn, Keyser Friderich

monne hangieste: Han hannem undfik efter Forfte
lig viis, gav hannem en Skenk til We og Priis,

Dytmerffe Land og Feste.
4. Han gav hannem Brev og Sesel der paa,

Pave Sirtus det stadfests ogsaa, han kom saahiem
kil Lande; Skrev strar de Dytmerffer til derom, de
res myndige Legater til Rensbomg kom, Kongens
Willie at forstands.

5. Keyserlige Brev loed han dem see, de fore det
stulde ret aldrig stee, Danmark ffulde over dennem

made: De vilde der voge baade Gods og Liv, Land
og Stndcr, Born og Biv , det dem maatte lidet

baade.

6. Det stoed saa udi sex og Tive Aar, Konning
Haus den adle Herre tog sig for , de Dytmerste

Bonder at tvinge : Hans Anstag blev forseet saa
stemmelig/ saa han undkom der neppelig, mangen
Helde maatte der da springe«

7° Deres store Hofmod, Spes G Spot, haver
U 5 GUY
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GUd i Himmelen dog fortrot, enForste haver hal
udkaaren : At hevne den Skade og store U-ret, Hof
mod og stemme Gienstridlghed, som Danmark va<
vederfaren.

8. Konning Friderich den Anden af det Navn,
Danmark og Norge ti! Kre og Gavn , til Forsts
dommet en Herre : Forend hans Naade tog Kro
nen paa , stor Lykke monne hannem til Haandl
Zaae, stor Priis og Kongelig Kre.

9. Der nu Hans Naade det forstod, Knegte at
forskrive til Haand og Foed , Hertug Adolf at vme
deres Herre : Rytter og Knegte loed han forsamle,
med Forsierne af Holsteen monne han forhandle, dl
Dytmerster at forfare.

iO. Hertug Hans af Holsten, den Forste god/
Hertug Adolf hans Broder , det crdle Blod, Krigs«
Herrer mægtig og gcrve ; De giorde med Kongen
tt Anssag saa got, at hevne de Bsnders Hofmod og
Spot, med hannem de vilde dse og leve.

ti. Saa aot komme sammen de Ryttere fri, og
Knegte, som lyster med Forsten at krj, de Hofjw
der af Slot og Feste : Og anden Adel velbyrdig og
god, sig lydig og lwe besinde loed, med Rystning
Mand og Heste.

12. Der man ffrev Tusind Fem Hundrede Am'/
Ni og Halvtredsindstive det var , saae man de Fen
neker flyve. Den anden og twende i Maji forvist,
haver Kongen forst i Landet mdreist , de Dytmerste
at forssge.

iz. For Alverdorp kom den Konning god , med
Ryttere og Knegte til Hest og Foed, de Herrer og
dejlige: Det var saa mangen stolter Mand, sis

Ryt-
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Ridderlig bevnste for sand, der lcrrde de.Bonder
ar krige.

14. Fire Faner Rytter vel beryst, Tredive Fen
neker Knegte var vel trost, den Greve monne de for
blde: Greve Antonius af Oldenborg den kionne
Heldt, et Regiment Knegle haver han udvelt, at
hielpe de Herrer at stride.

15. Der den U-lykke monne nu tilstunde, som
GUd loed komme de Bonder til Håande, de maatte
det Lag betale: For U-lydighed og Hofmod stort,
de Danmark og Holsten have lcrnge giort, de Her
rer loed ey lcrnge forhale.

16. I lunii Maanet den anden Dag, de Her
rer om Aftenen fik det Anstag, fra Alversdorp mon
ne de drage: Vi droge for Meldorp med all vor Hcrr,
den sterke GUd var i vor Fcrrd, vor Fiende maatte
llde behage.

17. En Time for Dag komme vi der fore, atstor
me og Kr) var vor Alvore, deEkandser havevi ind
taget: For Klokken flog Otte finge de den Bye, der
maatte man hore Anffrig og Rye, vore Fiender ha
vs vi forjaget.

iB. Voif Skoneveser enSverstgod, i Stor
men han sit Liv der loed, dertil to hundrede Kneg
te: Sex hundrede Dytmerffe lagde vi ned, der
blegnet jaa mangen Kmd derved, med Moed saae
man os fegte.

19. Den syvende Dag derefter kom, Brunsbyt
te! og flcere Sogne derom, have vi indtaget med
3Ere; Trehundrede toge de Herrer til Naaoe, loed
dcnnem undkomme afdenVaade, mangen Dyt
merjke doble dere.

30. M
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Meidorp sildig den tolfte Dag,"droae vi

femMiile den Nat med Umag , til Tellebrvyge ere vi
komne : Om Morgenen sand vi aabenbare, vore Fjen
der vars romt med gandste Skare / de Standser va,
re ledige og tomme.

21. For Hsmmingsted laae ds med deres Magt,
os der at mode var deres Agt/ vi Heide snarlige sogte:
Bore Fjender stulle deraf lidet leddel giorde dem i de
res Hjerter vee , der maatte de med os segle.

22. De ssgtc og Heide med all Magt , os der at
forraste havde de i Agt, de lodc os til sig komme : De
traade saa tapper os der imod , vore Forsier stcet ufor
færdet stoed , det galt vore Rytter fromme.

2?. Wi havds dergandffe haarde Kaar.vore KssG
te ikke fremkommen var, de vare baade modige og trat
te: Stor Mre bor det Forstclme Blod, Lidelen og
de Rytter god, de monne saa frit indsatte.

24. Vor Konning sig forsti, Orden loed see, sin
Kionhed og Mood locd han belce, hans Ficnder del
maatte ftlste : De Herrer af Holsteen traadde mam
delig frem , saa vore Fiender del haaroclig fornam , de
vare dem stadelige Gieste.

25. Men Kongens gode og tro Hofsinde , loed sig
i Kngen årlig besinde, at verje deres Hem og Kon
ge: De holdt med Kongen i forstcLed, ftl Hiw
ter maatte der glcrdes ved, de monne saa ftilig frem
gange.

26. Bort Reiss-Tsy var saa knap til Håande,
det Slag det varet cy halve lcruge, GUD hialp der
aabenbare: Dog vi vare modige og saare forsincgt,
Of lange Hold, Arbeyd ogßegt, vore Fiender vi
We sparde«

27. De
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27. De Boudcr havde lcnt ret m krige, de vilde og
siet aldeeles cy rage, saa kom vore Kncgtc til Håande:
<VI droge der smmmn trcdle gauq, Bi giowe de Von
der Vejen trang , dog de fta hart monne stande. ,

28. Dog lange lod sig cy tvinge, demaat
te dog cfter vor Pibc springe, de bleve der lugt i LM:
Tre tusinde bleve stagne udi det Slag , afGUdkom
de:n snadanPlages for dc vllde Kongen cyvige.

29. Hertug Adolf blcv der ilde såar, de andre
havde ikke bedre Kaar, Erik Podebuss maatte der duk
ke: Marcus Ronnaw destlgest og Anders Fris, Gre
gorius von Anfelt ligervns, mangen Heldt maatte
der da sukke.

ZO. En Bcscestnmg havde de Bonder forvart,der
af havde de et Mood saa stort, Hamhuns haver de
det kaldet: Snarlig de det overfald, vi savnede ikte
enudafvor Tal, stor Lykke er os tilfalden.

Zi. De andre vilde lkkc til Håande gaiie, vinsd
des da til at scme der Ild oppåa, vilde de! aldeeles
afbmnde: Til Marst gav Flugt og en stor Hob,
til Herrerne gwrde de deres Amaab, de vilde dem
gaae til Håande.

32. Den livende Dag, dcr Freden var giort,
tte tusinde haver deHercersoret, deres Undcrdane at
vcrre: Og antvordc fra dem Skyt og Land, og byg
ge tre Fester ti! Fsrsternes Haand, og tiende dem for
deres Herre.

39. Saa haver nu GUd dem hiemme sogt, de
res traadselig Mood crnedcrlagt, det cr siet neder
faldet: Deres Spot og Sprog om Forster goed, er
betalt med deres Hime-Blod, Mackm Kaver Kon
gen beholdet.

Z4. Saa
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Z4. Saa lader os giore vorGUd stor
saadan sin Naade i denne Sag, bevust vor Konnzng
og Me: GUD give hanncm Lykke og langvang
Spiir/ over alle sine Fmwer Triumph og Seyr,
GUD vcrre hans Skiold og Berje. Amen.

Om det merkelige lalckcnbergs Vlag,. W
Konning Friderich 11. bchoidt imvd de Svenske,

den 20 Octobris, Anno Domini 1565.

den langvarige Svenste Feide, som sig udi vor Tii!
haver beqiven, erc vel allehaandc Viser, som det alm,«

deligen gaaer til, giort og udgivne , hvilke vi af Aarsage «t!«
kunde alle her indscrtte. Iblant andre er denne artlge Dlgt uni
den merkelige Seyervinding, som vi behuldc ovel vore Fm
der ved Falckenberg, ogsaa udgangen, og endnu gcengse iblM
den meenige Mand. Hvilken vi have her ogsaa lndfml, til«
Amindelse, at kiende GUds Haands kraftige N<ervHl elle, og«t
bede alvorligenden Almægtigste GUd i Himmelen, at lM
vil give Fred og Roelighed i Landet og Riget, at vi kunde
ne hannem i all Gudetighed og ZErlighed. Thi det haver O
den Meening med sig, der vi her indslrtter adstilllge Viser M
Krig og Feide, at man der ved stal opvettes t,l Krig og Orch
eller nogen Nation derover bemerkes, men mcere at bedeo,»
Fred, og asbede Blods Udstyrtning. Thi Krilg ftrcr alnw
deligen Lande og Rigers Fordervelse med sig , som den daglig!
Forfarenhed Icrrer, og en viis Poet haver sagt:

bello, te polcimuz omnes.
I.IV.

er det sande i Lesten staar, den sterke sit Huus
at gjemme: Men kommer der den som meell

formaar, da tranges den Sterke at romme.
2. Der lElus Christus GUds avige Son, siog

sig med Dievelens Rige: Da fald os til den Seyl
saa stion, og hin den sterke maatte vige.

3. Hvop
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3. Hvorfor vi og vor Kiempe god ville stedse love
og prise: Med Tro og Bon falde hannem til Foed,
og hannem all Tak beviise.

4. Og stunge deraf ti! evig Tiid, i de tilkommen
de Slegte/ At han os her, vor Broder bliid, vilde
hielpe saa vel at fegte.

5. Den samme Forste endnu saa stark, stn Chri
sten at forsvare: Bruger faa mangt stolt Hofverk,
at han kand os bevare.

6. Dog stiller han sig saa trolig an, at nåar os
mest monne qvide, Da trader han forst herpaa vor
Plan, og hielper os mandellg at snios.

7. Alkene ban sig og giemme vil, at stifte den
Sevr tilMaade: Og hvem at Lykken stal falde til,
vil han alleenc og racwe.

8. A)i dan og eene as Guddoms Moed, haver
alle de Lodder at volde: Saa Mer han ester sit vise
Raad, hvon hen den beste stal falde.

9. Han vecd og eene at gzve Trost, nåar Tiid
og Stad er inde : Vi takke dig klare lEfu Christ,
Som hielper da dine at vinde.

10. Saahialv du og i denne Strid s der vi vore
Fiender ssgte: Lov stee dm GUd l avig Tiid, som
Danmarkes Krone fowgte.

11. Der man strev tusind fem dundret Aar, og
fem og tredsindstive: Den livende Vag i Ottober
staar, saae man de Fenneker styve.

12. Mod Falckendcrg hen ved den Aa, som der
lober ud saa stride: Alt vaa den Platz, der deylig
laa, der lysted de Svcnste at bide.

13. Vidennem vel ofte have budet til, om de des
res Kre vilde volde: At prove med os et Rytterspil.
og mandelig mod os at holde.

14' Eu-
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14. Enddog at de vel ofte lod, som de mwTnlch

os mode: Dog torde de aldrig holde os Fod, at vj
dem ret kunde soge.

15. Men stedse med forhoneff Ord, lod de sia mer
ke og kiende: Og saa med Brand og grusomt Mord,
over arme smaa Born oy Qvinde.

16. ForEMorg vi toMaaned sor, loed denncm
tilbinds med lige : At de vilde holde en Slagtning
der, og Migen med os stride.

17. De gave det Svar, at de ogsaa , det sa mm
af os vilde have: De stulle os fore en MomffaH
paa, den os ffulde ilde behage.

iB. Saa holdt vi vor Slagtorden sri, og vogtkt
vore Fiender at komme: Men der vi rygte lidt frem
udi , begyndte de strax at romme.

19. Der toge de hen blant Klipper og Steen, og
anden deres Vey at rende: Men nu da vare dt
kommen igjen, og vilde saa lade sig kiende.

20. En grusom Hob vi bleve der våer, som jeg vel
sige torde: Der fisy en Fennik, for hvert det Aay
som Christus levde paa Jorde.

21. Men sytten vare de Faner bold, De Rytt«
siog ud saa vide: De S'venste sig meget hoffcrrdig
holt, deres Heste maatte dantze og stryde.

22. De lode sig tykke, under Heste-Been, at kM
de de Danffe leg ode: Thi vore havde saa ringe An?
ften, og siuntes at ey torde mode.

23« Dog haver det Mige Danffe Blod,
lige Tydffe destige, sig ikke forfcrrdet for stigt et Mod,
som Svenffen vist af at sige.

24. Men strax vort Folk den Kundstab sik, lMd
Fienden havde ret i Sinde; Hver til sit Harmst og
Berje gik, og lod siZ villig befinde.

2s.
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25. Saa wcktevlstmx henmod den Sted/ som
GUd vilde skifte den Lykke: Bi fore vel Me, dog
Moes derved , at Svenffen vilde bide ti! Prikke.

26. Vores Fenmcker jytten, vores Faner sin, det
varden Magt vi havde: Men Christus var for ans»
dre sin, og andre sytten tillagde.

27. Med hans Magt, og dst Himmelffe Raad,,
og siden med Krigsmands Forde: Da fegtct den
Danffestonninggod, og ZEre og Priis hiem spurde.

28. Men der vore Folk var kommen saa, som Gud
vilde Striden stulde stande: Da er det Glirde at t<rn
ke derpaa, hvad hver tog sig til Håande.

29. Som Fuglen under den hope Skye, og Fiffen
i Floden hin breede; Saa glcrdss vorDanste H<rr
paa ny , der deres Fiender stulle soge.

30. Mand haver ey hort i tusind Aar, noget
Folk med stsrre begiere: Bcrret dragen imod den
Hob saa stor, enddog de ferre monne vcrrs«

31. leg vllogFsldt-Sverstensigefra, somveler
vcrrd at nevne: Han og sin ZEre beviste der
han kunde see sin Evne.

32. Forst stikker han hvsr hen i sin Sted, som
hannem burde vel at holde: Saa trostet han Fol«
ket og raade til med, og hvsr sin We stulde volde.

33. Han bod dem tenke deres Fcrrnlands
og gamle Forcrldres Lempe: Og at de hver deres
Konning viis, havde lovet sor hannem at kempe.

34. At Roglet gaar, hvor hver for sig, stulde sig
ey findes lade: Saa villig og frimodig, som det sig
burde med alle.

35- Thibsrdetosdu Riddersiab, der til attenks
og saawn Sag, med

mandellg Dad kunde stille.
A 96. Her
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' Z6. Her holder nu for os paa den Plan, vor Fjen
der, som de ville bide: Og spotteljg sender os Ord og
Haan , om vi tor med dem stride.

Z7« Derfor er det mit Ord i Dag, for GUd som
alle stal domme: At hver han holder sig hos sil.
Sag, og tenke sin Ne at glemme.

I - Hver tenke den cevige Spot og Spee, son,
hannem'stal folge til Dsde: Om han tor ikke si«
Fiende ste, og dristelig mod hannem mode.

3y. Her tenkte og hos hver redelig Mand, hvad den
kand kommetil Wre: Som uspard sor sit Fcrderw
Land, beviser sig tro at vcrre.

4<3. Den GUd som os haver ffabt og giort, lil
hvilken vi maa lide ; Han giver vel mad og Mand
dom stort , og hielper os vist at stride.

41. Det er vel sandt, at vi ere saa, og hine vel MM
gefieere: MenSeyrenmon dog i Himlen staa, val
de end dobbelt meere.

42. Saa haver og GUd i fordum Tiid, bevist de
Danffe sin Naade : Jeg haabes han er i Dag os blild/
og hielpe vil selv at raade.

4). I fte men till Danffe Mcrnd , dertil i Tck
sse bolde: Fattig og Rug, baade Herre og Svend,
at hver sig rel kand holde.

44. Vi ere nu kommen til denne Bro, hvor in<
gen med Me kand vige. Hver meene hin anden me!)
Hierte og Tro , saa bliver GUd paa vor Side.

45. Her hos stulle I og ey paa mig, nogen Tv"
vel eller Argvaan drage: Jeg vil eder fore saa ftittelig,
som GUd min Sicrl stal tage.

46. Seer Znu ti! at I gwr saa , som laf GM
vil hende : Jeg vil fremmest i Spitzen staa , og lade
mig min 2Ere der kiende«

47. Du
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47. Du seneste GUd som alt formåa, og all vor

Trost mon vcrre : Du hielp os vel at komme her fm
med crviq Pms og Mre.

48- Der hun saa talet, kunde man forståa, hvad
hver havde mest i Smde: Man aldrig simre GlEde

saae , end man der snar knnde tiende,
49- Feldt-Oversten var en unger Mand, og

Daniel mon han hede: En Rantzow, fod i Holster
Land , som sig jaa årlig tede.

50. Han gav det Folk og da ssigt Moed, med
saadan Ord til Mnde: At hver en Mand til Hest og
Fod, blev fri og trost til Sinde.

51- Derraabtto,ghverudafsitL.eed,athanstulde
fti indfttw: De vilde hannem fVlge som det burde

ved, og ingen sin Wre forgiatte.
52. Der tedeogGUd sin store Mffund, som vi

maa vel bekiende: At Myr og Regn saa mange
lund, begyndte de Danffe at time.

53. Der blcrste den Dag et Bevr saa stcrrk, og
osallmest til Skade: Men nu dervi stulde pwvevort

Berk, da vendes det os til Baade.
54. Der afblev Folket meget frit,og straxbekiende

tillige: At de formerkte at GUd saa bliid, vilde hielp
de Danffe at stride. >

55. Saadtog daßversten vildeste
hvor hine tog Stade: Men som han. lwet paa My

en kom , stod hannem et Gierds til Skade.
56. Saa raabte han der de Gravere i RinZ,som

Skantzer og Wolde monne kaste: I kasts mig det
Sttengierde omkring, og ladM eder drabelig haste.

57» Efterdi jeg seer os gwes Tild, saa lader os
Veven sime: Mig tykkes at Dantzen vil strekke sis
hid/ naar vi komme M i Tralte.

X 2 58. Der
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58. Der det var giort, da drog han frem, vore
Fiender holt lige stille: Saa sende han ud Trometer

fem, og bod de Svenffe til Gilde.
59. Kom her, kom her, saa blåste vi ud, de Sven

ste sig ey forfomde: Men strax sende lige saa mange
imod, og lod og blast det samme.

60. Der vi det saae, greb hver strax til, hvad han«
«em kom best til Håande: Her vilde nu yppis det

store Spil, som spaaed var af for lange.
61. Saa kom de Svenffe os dragen imod , vi dem

med Mre undfinge: Det blev beviist til Hest og
Foed, hvor vi til Gildes monne ringe.

62. De Hovedtzmand alle hver ved sit Navn, I
hvad man dem mon kalle: Beviste deres Wre, med

Styrke og Gavn , og trolig indsatte de alle.
Moritz Podebust, og Hack Holgerson, og

losm von Qvalen med Mre: Frantz Banner og
Peder Gyldenstier« , Henrik Tornaw, mon Rit

mester vare.
64. Den forsis Drabning forde Oversten for,

og Moritz vi Podebust kalle: Mod fem Faner
Svenffe, hvor under dog var, en Tydst Fane, sterk

med alle. . . 5
65. Den anden Drabning Hack Holgerson, G

loAa vom Qdalen giorde: Dg saa Frantz Banner
mod Faner stx, som Todff og Svenffe de forde. -

66. Da drabte og strår Peder Gyldenstjern, og
Henrick Tornaw tillige: Og Muse-Fanen med an

dre fem, af Hmdste og Sverriges Rige.
67. Der traadde og da vott Fodfolk frem, nest

Platow og Strichfod bands: Som rsdeligen og
beviste dem, og lod sin Ure der raade.

63, Med andre Fribårne M Fam'Ze med, saa
man^
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mangen stolt Helt til Prikke: Som af frit Moedog
god Besteed, gandffe sterckelig monne indrykke«

69. Der gik da an det store Bad, som tilreed var
forlange: De Danste gav paa og folgedes ad, de
Svenstedem svedtes af bange.

70. Et herligere Slag i tusinde Aar,steed' ikke i disse
Lande: Som mindre uden Forraffels var, det kand
mand sige for sande.

71. De S'venffe sig holt paa den Dag reckt, oZ
mandelige de sig vorde: Der stridde baade Rytter og
mangen Knegt, som sig vel verie torde.

72. Dog stod det Bad ey lenge paa, fsr mand
Spslvand mot give: Saa mangen fri Heldt der
under laae, som lod sit Blod der blive.

73- Strax blev der split vor Fiendes Hob, som
Livet kunde nogenlunde beris: De andre vare da ttaad
ned i Qvod, som for havde grebet til Bene,

74. Saa lob de Svenffe som hver kunde best, og
sig kunde best undrykke: De Danffe fulde efter til
Foed og Hest, og festelig paa dem tryMe.

75. Dcr toges faa Fanger, lidt Byt ogßof, der
hver forfuldte sin Fiende: Baade Danffe og Tydste
foruden Straf , lod sig der mandelig kiende.

76. Von Fodfolk var engang i Nsd, men Reys
toget dem undsirtte: Saa blev der mangen Svenst
Mand dod, som lystet at hme den Trcette.

77. Der laa saa tykke som Lof paa Trcr, baade
Baaben, Folk og Heste: Hvor mangen der blunte,
som gierne vilde see, og heldst udafde beste.

78- Saa maatte det store Tyranni, paa den
Tiidnogetbttales: OgudenTvivel hen til sin Tiid,
Vil det end bedre undgieldes.

79. En Christm Forste fom fHm Kriig, bor sig
N Z dog



dog findes lade: En Christen Mand ,
paa den som ham gior Skade.

80. HansFiender og verhaftigMand, maa han
fordrwe med rette: Men Qvindfolk, Bmn og nyt,
tlgt Land , bor hannem at spare med stette.

81. Enddog at det iblant kand ffee, aten for Aa««
sagestore: Maa trcengestil at lade sig sse, den ban
eu gierne giorde.

82. Det er en stor Elendighed, Kriig og mol
GUd at ftre: Og heller Tyrkens store Grumhed, end
Chrlstl Mildhed gwre.

83. Dog kommer GUd det smukt igien, og all
betalt til Prikke: Naar en Voldsmand end ffwnck
meen, at det er glemt hver Stykke.

84. Det siges vel og, at en Krigsmand bor ikk«
barmhmttg vcrre: Men det ffal have sin rette Fw
stand , om han vil kri med Kre.

85- Hvem ey sin Fiende tsrgribe an, oq vil sin
Uven spare: Naar han ham seer paa den rette Plan.
den forer sig tit i Fare.

86. Der bor han hannem at lenge ned, dg ladt
fin Styrke kiende: Og da fuldgiore sinMre og Eed,
som han hos GUd vil finde.

87. Men fattig uskyldige Bsrn og Folk, og and«
erlendige Qvinder: At mywe og rive paa Spitz oZ
Dolck, kand ingen stor Priis med vinde.

83. Saa giorde der nogle i Nodneby, og Lykkeby
desllge : At storre Urm og Morderi, kunde saa vldt
af at sige.

89- De vilde bevise ae de va? Krigs, for de kundt
Qvindfolk dsde: Og store Ord tale efter gammel
Wiis, og arme smaa Bom leg bde.

Det Wow og andre flig Stykksr med/ vilde
GI!Z
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GUd selv vedergwre: Naar han men finge dem paa
den Sted, som han bil Regnffab bore.

91. Doa ville vi ey paa denne Tud, om saadam
meere Men blive her hos den Dag ma blud,
som GUd os Seyr mon give.

92. Paa hvilken den Svenffe maatte vlge os fra,
og rende af Marken med Forde: Enddog de lldek
tilforne saa , viste meere end nok tll Orde.

93. Fsrst jaget vi dennem deres Feltffyt af, vel
Stykker dalvtrediesindstws : Som Svensten, der
han nu Flugten gav , maatte lade paa Marken
blive. « «^

94. Han det nok brugte den samme Dag, men
sig til Uden Baade: Tbt GUD vende det saa vel i
Lag , at vi finqe ingen Skade. .

95. Hvorfore vi hannem takke her, og siedje
ville love og prise: At han saa naadig udi vor Fcrr,
vilde sig vor GUd bevise. . <-

96. Saa der de romde, da toge de tll, de Moler
vg Aaer at ssge: Jeg det for sandingen sige vil, der
blev og manae dode.

97. Bort Folk der ffied saa mangen Mand, og
ficere for Strommen mon rinde , Thi vi saae Heste
kom over ul Land, og ingen kunde Folken finde.

98. Men nogle der de var kommen hist, paa hm
Side Aaen med lige. Da greb til Stade sire Faner
vist , 09 vilde da mandelig bide.

99. Der maatte mand see et lystigtßaad, hvad
da vor Dverst mon gisre: Han stillet der strax sit
Fcldtffm oaa, og lod sine Klokker hore.

iOO. Saa ringte han for deres Sicrlc saa vel, og
dradte da vist tillige : Hvor mangen stolt Mand
der stods ihiel, kand mand en nok afsige.

X 4 loi.Hvo
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101. Hvo da havde sett de andres Fard,""lMl
hver tog til at rende: Der rende baade Stoffe
Spor og Svcrrd, og sogte hvor hver kunde Lende

102. Det var det sidste vi dem saae, thi Natte«
Vil over os volde: OZ Skove og Moser der for os
laa, saa nsddes vi til at holde.

103. Dog havde vi haft en halv Mul til, som jch
vg flet havde vcrrst: Jeg det for sandingen sige vil, der
havde vel fieere blevet.

104. Sex Tusinde Svenffe bleve paa den Sted.
saa dantzet de os til Villie, foruden de andre, som
mand ey veed, og ingen kand rettelig tellie.

105. Der siunket sig mangen hen i den Aa, og
Mange i Moser mon blive. Som ingen kunde vide at
BZe fra, og ingen ved navn kunde ffrive.

iO<s. Afvores blev ved Fem hundrede Mcrnd, baa
de Danffe og Tydste de bolde: Der over blev nogle
saaret og ffend, som dog deres Liv kunde holde.

107. Vi miste og der nogen Adel god, dem til stor
Prils og Mc: Steen Rosenspar af Danmarks
Raad, som sig kunde mandelig vcrrie.

iO3. Han var en from Gudfrygtig Mand, baa
de dnstig og sterk til hende: Som nu og for sit Fcr
derne-Land, vilde lade sin Troffab kiende.

109. Her blev og dsd saa mangen Heldt, baade
Adel og andre destige: Som vel med Tiden kunde
blive formeldt , om nogen vilde der af sirtve.

1 10. Saa horvet sig en Adels-Maud, sin' Kon
ning og Herre at tjene : Hvo sig saa holder til Land og
Wand, ham bsr de rsde Steene.

UT« Thi det er vist, i fordum Tud wre steed, og
ml msd mte: ForTrostab, Styrke, Manddom
W n G Hielm Melte.

Det
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112. Det vide de vise Hoveder vel, hvorfor de A
del mon vare: Og hvor at hver sig bolde stal, at
Ziemme sit Navn med ZEre.

113. Sex Rytter-Faner singevider, og fem ds
Femnckcrsionne: Mand havde og vel bekommet fieer,
hvem det haver ssgtalleene.

114. Der kastes vsl Fenmcker mangen Tiid, og
vare der ofte nedstaget: Men ingen af os tog det til
lid, der vi vore Fiendsr jaget.

114. DerNatten kom nu drivend paa, blast vor
Domete tillige: Saa lode vi straxda af at siaa, os
burde ey lenger at stride.

116. Men der vort Folk kom sammen igien, og
hver besogte sin Fane: Da maatte mcmdsee foruden
Meen, hvem bleven var paa den Bane.

117. Dog at vi hannem vel havde kier, og kunde
vel seet de lepet: Saa glade vi os dog i den Fard , ak
de med ZEre var blevet.

118. Der fik vor Folk da Byt »el fast, og megen
siisn Ting at eye; De have det tient foruden Last, det
maa jeg friligcn stie.

119. Vi blcve der paa det samme Sted, vore Do«?
de vi komme til Jorde: DeSvenste vi og lod samle
med, ogdennem det samme giorde.

i2O. Dog at de sielden afChristeligSkik, vilde
Danffes Lig begrave : Og burde dog ikke at giore stigt,
og gaae sta fltt af Lave.

121. Meu strax vore Fiender der under laa, vor
Overst, hvad monne han giore? Han lod et Bud
til Kongen gaa, Som hannem ffulde Tidende fore.

122. Hvem kand nu tanke det Hierte og Sind,
som Kongen af Danmark hende; Der hannem kom
BdeM i Kammer ind, som Oversten til hannem
sende. A 5 tLl.Hstll
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12). Han ragte i Himmelen forst sin Hamld
og GUd mon takke og love, Saa bad han for hoe!

cerlig Mand, som hannem holdt Tro og Love.
124. Dernest lod han jrrive Breve og Bud, til al

le sine Kirker og Lande; Og bod dem takke den him,
n«elffe GUd som dennem havde friet af Våande.

125. Han bad dem bede, at frem udi', vilde GUI

deres B<rrnog verre; Og hiclpe hans Folki fimi
sijg Kri f at prove sin Tro og Me.

126. Dette cr det Slag Kong Friderich, mani
monne den anden kalde; Baut a f de S ven ste sa«
wandelig, for Falckenbcrg med alle.

127. Du Kvig og HMg Trefoldighed, som est en
GUd den sande; Du decle hannem Raad og Midd«!

med, ret at regiers sine Lande.

128. Du vill hanncm holde udi din Haand/ogti!
det beste regiere, Ach GUd! du hielp og hver den

Mand, sit Fcernland mcen med Mrs.

Konnmg ClMstlM IV. lldvuid A
Danmark og Norge , :c. beklager sin Herre Faders

Afgang , og fortrsster sig paa GUd, eftersom hans Sprog
og Symdolum lyder:

det for menige
markes Indbyggere, at vi saaledes stnlde misie vor Nal!«

digste Herre oa Konning, milder og hoylofiig Ihukommchl
KonningFrederichll. saa got som paa hans beste Alder, del
han nu var kommen ret tii Forfarenhed og Vnsdom. D

vist maatte mand klage, at han er henrykt paa den Tiid soin
ikke alleeneste hansNaadesHsybaarnc Bsrn udi deres umy!!l

dige Aar, men meenige Landsaatter, og vel andre omliggende
Nationer, kunde saare ilde have mist h^nncm,

havde vcrrcc GUd Mm<rgliqste hans Vlllie. Men det er a!l
som David siger udi Palmen: iple no« lccic, e>: n»n ips>

,nos«' Og ligerviis fon« han haver ffadl os paa dcu Tud G
Stci>
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Sted som hannem behagede, saa tager han os ogsan bort
vaa den Tiid og Sted, som hannem selv synes. Dermed stulle
huroe os, bede ogforhaabes til den gode GUd, at han lader
denne vor Naadigste unge Herr Printz og «dvalde Konning

lykkeliget! opvore, og dagligcn forfremmes i Naade og Viis
dom baade hos Gud og Mennesten, saa han kunde blive be,
qvem til Kongeligt Regimentet, GUd selv til Lov og Me, og
Rigerne til Gavn og Beste. Udi denne Meening er denne

csterfslgende Vise lagt og giort paa hans Naades Navn og
Sprog , som torste Bogstave af hsert Vers og Riim i fig sew

udviser.
I.V.

i.

Gud og Mand jeg maa dig klage,
ttvad Sorg mig hendes i Ungdoms Dage,

liaadlos staaer jeg i Våande,
leg haver min kiere Herr Fader mist,

Bom du haper tagen til dig forvist,
11) i er stor Graad for håande.

leg tenkte, min Fader i mange Aar,
/U leve med mig udi Fred og Flor,
Nu er forspilt den Glirde:

l)og gives hanncm Lov og Eftersavns Priis,
Herre gudfrygtig, from og vils,

Nevnes han af alle saa vide.
3-

lnderich en Heldt i Hjerte og Mod,
I Forjtelige Dyder af Kongeligt Blod/

Nr han vci vcrrd at romme:
Ketfcrrdig var han og missundig og bliid,

Vet samme stal og vcrre min siorste jd,
Rcrt og Sandhed domme.

4.
i(om mig din Tiener og unge Barn,
O Herre til Hielp som er udkaam, Mst
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dig, over Danmark at raade:
3eg min Indgang eller Udgangs Ferd,
Nogenlunde at styre, kiendes mig ey vnrd,
Siv mig din Hellig Aands Naade.

5»
zeg bedes ey Velde, ey Mrs eller Guld,
Ou, trofaste GUd vcer mig ikkun huld,
/tt jeg dine Bud maa lcrre:
koglen til Biisdom og ret Forstand,

GUd er dig at ftygle forsand,
Hiertet dyrcke og Kre.

6.
Regier min Tanke, at jeg ret vel,
Kunde gisre paa Om og Got Forffcrl,
l'aa Rcet og Wrcet merke,
lalle mine An stag store og smaa,
Nfter dit klare Ord den rette Bey gaa,

saadant Riget monne sterke.

Logner, Bagvaffer og Syenstalkef
Bom alting til det verste udtolke,
Ret ingenlunde hos mig levs:
Mer tro Raadgiver og viise Mcrnd,
(sisr jeg min af Hu og Sind,
Mar jeg stal Sandhed prsve.

dig jeg bedes, min HErre, mm GUd,
V'red, Fremgang, Seyr, Liv, Lykke og Aaad,
l all min Tiid tiilige:
Retsindig at fore dette verdssig Sverd,
Ned dig jeg kunde paa sidste blive vard,
Al' leve i Himmeriges Riqe.

5 ! I 3.

Den
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Den Tredie Part af denne
Viise-Bog.

4 hvilken findcs nogle sim besynderkge
Mser om Adelffe Pussner, og ellers andre
merkelige Mcrnds Bedrift og seldsom Eventyr.

Ere af begge Slang , ligesom de andre , en Deel med
Fabel og Deel

Historiffe Sandsavn; eftersom'udi Fortalen er nok
som tilforn tilkiendegwcn > og -herefter udi beleßge
sted rsres stal. Thi Het er alt Poetiffe Art og Fri

hed medgive« , som og Norgtim formelder.
kicloribu» gtqve poetiz

su6en6i lempsl iuit poteiias.
Poeter og Malere have lige Frihed.
Altid at digte, hver efter sin Sad.

kjenne er sgsaa en gammelDanst Viisc,som haver altid vce«
rct almindelig her udi Riget Om her stal vKre noget

Historiske'Mver , kand mand ikke sige for vist. Er vel mmligt
at her kand vcere noget med Tiden er gaaet Folk af Min,

de, som med mange saa danne Bedrifter stecd er. MyGcgaard
bemerker en stor Hovct-Stad, som og Navnet i sig selv udviser.
Hvorfori hine gamle Norsse have ogfaa kaldet den store navn
kundige Constantinopel Mycklegamb. ThiMyckle bemerker
sior og meget, og Gaard, Stad og By, saa vel paa vort Danste

som og VMisteSMos.
I.

Land og Mycklegaard, ds ligge saa
langt af Lee: , De Hem? sende lM andre

Bud/
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Bud, der af deres Mede.
Sonner og de rige.

2. Det var Knud afMycklsgaard, han taler t/i
Broder sin: Og du ffalt indtil Spanie Land, o
fore dld mine.

). Mwte det Peder lille saabrad, han var
vlls en Nand : Saa vzst kommer jeg her aldrig nw

Og stal jeg tiere Broder bortfare, med M
og Bveve dme: Det vil jeg for sanden sige, jeg kon
mer her aldrig igien.

5- Han tog Pojen paa sin Bag, og PilleyM
Stav t Hande: Saa gik han til det Fergested", sm
mgen Mand hannem tiende.

6. Dtt var paa en tredje Pintzdag , de lobe ud
af den Mmde:
HErre dem Havnen sende. .

7- De kaste deres Anker ud for Bord, alt paa den
Spanffe Det var Peder Benditsons, w
trcrnder forst paa Land.

Saa gauerhanudi Hoyeloft, for Spanie
Lands Konmng ind. '

9- Hil sidde I Spanie Lands alt over
edersbrede Bord: Tage I nu
eder sendes fra Mycklegaard. '

iO. Det var Spame Lands Komnng, der handi
faae : Saa tog han ud den liden KnivFaai

dem t stykker saa smaa.

ii. Meldte det Pederßenditson , Han stod de«
lldet fra: Hvad stod udi de Brev? ffrevet, medens
de lkke lcrses maa-

lkke wr du sporgs om Tidende Nv, de
Breve
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Breve ere dia ikke vest: Som mend ved Peder Ben
ditson, du est en kisnter Glsst. De cedellge Son

ner og de rlge. _
iq. Syv Tbnder af det hvide Selv, dem stal

let dm Fader fra mig: Men otte Tonder af det rods
Guld , vll jea ikke have for dig.

14. Vm mz.q saa lidet st Barn , for inden min
Fostermods Arm: Jeg det aldch uogenTild hsr«

de , mln Fader giordc sdcr Harm.
15. Hs: du Peoer lille Bendltson, haver du ey

fore det don : Det Va stal den liden Oms gielde , som
gammel Sviiu haver drot.

16. Togs dc Peder Benditson: fulde hannem
pcia gronncnVold: Saa hugge de hannem sit Ho

vet fra , alt over hans egen Skiold.
17. Det var Peder lille Benditssn, han bukker,

under blanken Sverd: Som mend lever Knud af
Mycklegaard , ban hevner vist min Fmd.

18. Og det stod saa udi Vinter: og saa i otte
Aar: Forend der kom Bud fra Spame Land, og

ind til Mocklegaard.
19. Det var Knud as Mycklegaard, sidder over

sit brede Bord : Saa mange kommer hannem i Tan
ker sine , han tenker paa Peder lilles Ord.

20. Og han lader byde over alt sit Land, baade.
over Lcrg og Lcrrd : End fik han syv tusind Mand,
som bcrre kuno Brynie og Sverd.

21. De vunde op deres silke Ssyl, saa hoyt i for
gyldene Naa : Saa seyler de dem til Spank Land,

ikke mindre end Maanedcr to.
22. Vegteren stander paa hoyen Mure, han

vinker ud over de Strande : Her kommer seylend
de Orlog-Skib , som fors forgylder Brande.

2Z. Kom
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2), Kommer her seylend de OrioZ - SkibTficere
end du kandmvne: Bist er det Knud af
Zaard/ sin Broders Dod at hevne. De crdele
Ssnner og de rige.

24. Og det var Spame Lands Konning, xaabte
over all sin Gaard: Be! op alle mine gode Hof
mand , her er en Fiende saa haard.

25. Hore I det mine årlige Mand, I stride nu
uden all fM: I stride imod Knud af Mycklegaard,
han er saa haard en Hals.

26. Det var Knud afMycklegaard, han styrk
sin Snekke udi Havn : Og hannem fulde efter h
tusind Mand , saa vide gaaer der af Savn.

27. Det var Spame Lands Konning, han gM
Zer hannem strax imod: Hannem fulos vel femten
tusind Hofmand, i Jern fra Haand til Foed.

28. Og de fegtedes dennem i Dage , de fegtedes
i Dage to: Eene stod Knud afMycklegaard/ hans
Folk var falden hannem fra.

29. End vorde han sig for Kongens Mand, han
vorde sig for dem alle : Lige som Lov mod Vinters
Aid, saa monne de for hannem falde.

ZO. Ud kom lsbendss Jomfru Dagmar , og gav
hun saa stor Raad : Slaa I strax Iss den vilde
Msrn, hss bliver Knud vist hans Braad.

91. Det var Knud af Mycklegaard, han stoed
saa ha« i Brynie: I lade det aldrig til Danmark
spsrges, I biede mig med eders Hunde.

Z2. Tage I Knud afMycklegaard, lade han
nen, i Bolten flaa: Lede I hannem i Morgen fo?
vven Slot, lader hugge hannem Hovedet fra.

33. Det var Knud af Mycklegaard, han bukktt
Wdn Gkiold saa r«d s Som mend lever han

Vendit
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Bcndn Knuoson , da devner han vist mm Dod-
De crdle Ssnne? og de nge.

34. Del stocd saa den Blnter miennem, den
Sommer kom saa bilde: Saa fast dalsngdesßen

dlt Knud'on , at han det ikke maatte vldc.
)5. Og Ler kom Tidende hjem til Lande, de vare

ikke alle ret gode: Slagcn er han Knud afMyckler<
gaard , og ingen dyder for hanncm Bod.

36. Det var BenduKnudson blev vred, han veb>
net saa mangen Mand : Saa seylede han med Snek
ker tolo, saa nit ul Spanie Land.

97. Der de nu komme udi den Havn, som dem ly
stet da at hvlle : Bendit tager paa sine Pillegrims
Klcrder , bad dem en liden dvele.

) 8. Her sidde I alle mine gode Hosmcrnd, saa stille
formdenSkibsbord : Medens jeggaar don tilSpa

nie Lands Kong, at tale med hannem et Ord.
39. Hil sidde I gode Jomfru Dagmar, hin vcrne

oa hin ffionne : Bllle I laane en Wlegrim Huus,
HErre GUd han eder dec lonne.

40. Haver du ikke virret til Tinge, og haver du
vcrret til Stevne: Haver du hon Knuds Sonner af
Mocklegaard , de vllle deres Faders Dod hevne.

41. Alt haver jeg vcrret til Tina og Stevne/ og
hore der Tidende fra: Knuds Ssnmr kunde aldnn

fore Kriig , fordi de ere sia smaa.
42. Og hun loftc op hans Pillegrims Hat, og saae

hans Silke Hue : Det du siger dig en Pillegrim vcrre?
det monne du for mig liuve.

43. Ikke er jeg en Pillegrim, det kcmd saa lldet
due: Jeg er eders klerefte Syster-Son, jeg er Knud

«Paars af Ty.
44. Est du Merkiereste Soster-Son min, en

V HcnuZ
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Hertug Son bold og rig: Den klare Biin, den sode
Misd , den iader jeg stlenke for dig. De adle Son
ner og de rige.

45. Ikke da stalt dn stienke for mig , derom ft«
Mevikaste: Hvad Terningen sig begive vil, staliys
gen af os laste.

46. De legte Ekacktavel de Kdlinge baade, de
Terning fulde Bendit fra : Hor I stoltelomfru Dag
mar , mig bor at stienke gaa.

47. Han stienkte Miod og han ffienkte Viin, D
nok enhver og alle: Drukken saa blebe deKongetz
Hofmand, og Sovn monne paa dem falde.

48. Detvarunge Bendit Knudson, han lM
ud til den Strand: Han mader og vinker ad Dlw
ste Mcrnd, at de stulle legge til Lande.

49. Det var unge Vendit Knudson, han ind ad
Dorren tran,. Det da var hans Spanie Lands Kw
ning, han stander hannem opigien.

50. Hm du min kiere Bendit Knudson, og viltdu
lade mig leve : Hin vane Jomfru Dagmar min Dott
ter, og hende vil jeg dig give.

51. Hin unge Dagmar, i hvor hun er, og hende
dil jeg vel faa : Det var min Fader og Farbroder,
som du ihiel lod staa.

52. Forst vog dan Spam'e Lands Konning , og
saa hans gode Hofmand: I stande op ungelomfT
Dagmar, folger mig til Danmark ind.

Saa tog han alle de dode Kroppe, lagde dem
i sorten Jord: Saa gierne fulde hannem Jomfru
Dagmar , hen hiem til Mycklegaard.

54. Bendit tiente saa hovist en Ridder, hanvik
de hannsm ikke svige: Hannem gav han unge Jom
fru Dagmar, de drukke deres Bryllup tillige. Di
KdeleSonner og der,M> Hen
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Herr lon Rimaardsons Skriftcmaal
og Endeligt.

cMaa vcl ssee denne Herr Rimaardssn, haver virret Bcndit
M R«mc,ardsons Broder, som ogsaa var en Eoehane, og

fangede Hr.Alf Anno 1289, 50 m herefter stal omtales, Hr.lon
haver vceret en Navnknndig Voghals , og i sin Livs-Tiid til

Land og Vand, giort mcerc Skade end Gavn, sum han selv be
kienocr: Dog han sor sin Dristighed og Ssefarenhed haver

vwrct bersmt oa antagen i Kongens Gaard, EtExempelpaa
der somsiacs, Kanden gaaer til Kilden lil eniger Dag- Om
dem som forha'rdeligen synde, og pcm sidste maa vare sig for

Budsis Stod under Brwdholm.
Item :

/,K milcr, sl qvlF primum perwr'll! celet,
Bera ramen racing pNna venit pc6ihu3.

Enddog man Synden med MceN'Eed styl,
Saa kommer dog langsom, Lon somstyld.

YIF Tvende Omqvedningc ere scrt til dcnneViisec,som den og
ellers siunges anderledes, og ikke af deneene som af den anden.

!I.

hun ligger paa Lande f og Grcrffet
der hende groer : Og hende styrde aldrig saa raff

en Hofmand , siden hends styrde Herr lon° Men
Soen huu tager saa mangen. /

-2. Dan Konning han sidder udi Ribe , og stuver
han ud saa vide : Han binder alle sine gods Hofmamd?

af Styreshavn sig udrede.
Z. Og det var Herr lon Rimaardssn, kasie Bryß

men over hviden Hals : I hvo som ikke vil style i
han tiener sin Herre med Falsk« Min ffwnneste unge
Liv/ Hun ganges mig aldrig udafHue«

4. Det var Herr lon Rimaardssn , han giorde
sig med sit Sverd: I hvo som ikke vil seyle i Dag / han

tiener sin Herre med Flerd. Min stlsnneste.
5. I Aften saa vllk vi drikke, om vi kunde Ollet

V 2 faa:
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faa : I Morgen saa vllle vi seyle , om Beren den vil
staa. Men Soen hun tager.

6. Det svarede Hen lon Rimaardson, det maa
vor Herre ikke sporre : Han sende os Bud og dertil
Brev, det maa vi lyde og hore.

7. Og det var Skipper Hogen hin fromme , han
lofter sine Ovne mod Sky; I hvo som Soen vil
seyle i Dag , kommer aldrig levend til By.

8. Det svarede Herr lon Rimaardson, og han
tog atter oppåa, I hvo l Dag gaaer ikke til Sklbs,
han er sin K onning utroe.

9. Det melte han gamle Skipper Hogen,hqn ud af
Vinduet saae : Ikke kand nogen Mand seyle iDG
medens saadan Storm staar paa. Mit ssisnncste M
gc Liv, hun ganges mig aldrig udasHue.

10. Det var Hen lon Rimaardson, han robte
over all den Havn: I vinde op Scyl I Danste Hof
mand, med mig i HEnens Navn.

11. Og der de komme lidet ud fra Land, den Bob
ge reyste sig under Sky: Alt sad han gamle Skipper
Hogen , han viste hverken Land eller Ly.

12. Der de kom paa det vilde Hav, De Bolgel
legte fra Grunde : Alt da sad den gamle Skipper, saa
saare hans Oyne de runde.

i). Skibet ville ikke lyde sin Roer, det dref for
Vog og Vmd : Alt sad han Herr lon Rimaardson,
med ssrgende Haand under Kind.

14. Hver den salte Soe lom Stormm drev , den
gik over Budses Bord : stilk sad Herr lon
Rimaardson, som Hruer havde jkaaren hansHaar.
Men Soen hun tager saa mangen.

is. Hvorere nu de godeHofmcrnd , i Aftes talde
saa stort : De tage nu selv den Styre i Haand, og nu
gaaer Ankeret bort. 16. Hvor
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i 6. Hvor ere nu de store Bogbalse, i Astcsgiorde
den Rost: Degaaeher selv til Styren at staae, og

nu er Seylet lost. Men Soen :c.
17. Melt del Skipperen af stor Angest, og sag

de han derfra. Her er vist en Bandsmand inde, me
dens Sktb v:l ikke ftemgaae.

18. Vi ville kaste den Lod omkring / og sce hvo
den falder paa; Er her nogen u-dediff Mand inde/

han stal for Sklbs-Borde gaae.
19. Og det var Herr Jon Rimaardson, han ta

ler til liden smaa Dreng: Du hente mig ind mit Taf
lebord, de Terning maa have deres Genge.

2O« Saa kaste de mcd Terning omkring , de Ter
ning vare sua smaa : Og det faldt Hr. lon Rimaard
son til, ban skulde for Skibs-Borde gaae.

21. Nu ere vi komne sim langt fra Land, jeg kand
ikke Pr<rstm naa:Thi vil jeggiore mit Skriftemaal/

vor HErrc maa hore derpaa.
22. Det var Herr lon Rimaardson , falt paa

sine bare Kna: Og saa giorde han sit Skriftemaal,
alt til del Seyle-Trw.

23. Lokket saa haver jeg mangen ffionEnke, og
daaret saa mangen Moe: Men det kom aldrigudimin

Hu , jeg stuloe paa Havet dse.
24. Lokket saa haver jeg Enker, og daaret saa man

gen Viv : Men det kom aldrig udi min Tanke, jeg
ffulde her miste mit Liv.

25. Jeg baver gangen paa Helsingborg , bedre
ven oaade Hoer og Mord: Saa mangen Mig Bon

de-Son , dcaraven i Hedenffe Jord.
26. De hellige Kirker dem haver jeg brsdt, og

Kloster haver jeg brend: Saa mangen haver jeg
stolt Jomfru / paa Hcrder og Mre stend.

V 3 '27. Den
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27. Den rige Chnst l Himmerig, zeq takketer so!
sin Naade; Havde jeg henfaren uden Ekriftcmaal.

min Sl<rl maalte lzhe stor Baade. Men Som hm
tager saa mangen.

28. Kommer der nogen afeder til Land , og model
min Festemse : I sige : hun maa vel gifte sig , jeq

udi salten S se.
29. Kommer der nogen as eder til Land , oa spw

ger min Moder ad mig: I sige , jeg tiener i Kongens
Gaard, og er baade karsk ogqvea.

ZO. Det var Herr Jon Mmaardssn, bandK
ser tre van sig. Og den stal aldrig fattig bortdoh

som stal jorde mit Liv.
31. Det var stor Wk der han giordeKaars, s

over den Belge blaa : Og tog saa bort den vllde Sti,
til Havsens dybe Baand laa.

32. Og de vare si)vogsl)vsindstive,udafdeKw
Zens Mcrnd: Der kom ingen til Land uden fem, dec
iblant var Herr lons Dreng.

33. Waavos tllKirkegaard, bedeGUdi/iw
merige: Vl bede for Herr lon Rimaardson, Kw

Zen fanger aldrig hans Lige«
3- Og nu ligger Budlsfor Bom'ngholm , og fta

M striden Stwm: Der flyde omkring de uselig W,
hun giver dem ikke i giem. Men Soen hun tager D

mangen.

Llden Danved og unge Svend Twst.
er ikke usandt mand siger, at fsre sviger de Sorne enl»

deßanrne, og at Blodet er tykkere end Vand. Hvilket
mvlses af dette merkelige Exempel , som stes her udi unge

Trsst , i det at han ikke forlader sin Broder , del
slle de andre hans Hofmcend romte hannem fra , men ilock
Mandelig bi med hannem,og udi hans Broders Sted, som mail

siger. Dnaf vefMes, dtt fom tilforn var uvittcrliat, at
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to kisdrlige Brsdre, som deres Moder giver
dmneill siden tilkiende.

II!.

stal jeg i Danmark, deres Brynie sre mig
for tunqe; DeDanste Hofmcrnd de spotte m,g,

for jeg tand ikke deres Tunge. Men jeg nimmer aldrll
goden Danffe. , ,

2. Det var ungen Dannevsd, han beder legge
Saddel paa Hest, Jeg Vil ride til Bomby, mm
kiere Moder at Zeste. «,

Z. Deres Spore vars saa klmgend, deres WM
havde ZVd Gang: Udi Lunde Kirks i Skaane Land,
der horde de Ottesang.

4. Forst da horde de Ottesang og saa de Messer
Ni: Saa lystede hMnem ungen Danneved, alt til
sin Ganger sti< .

5. Det meldte han gode Herre Oluf, han Var de
res Sogne^Prcest : Som mend ved ilden Danneved/
i Dag bliver I min Giest.

6. I Dag vil jeg med ingen Mand wde , eller
drikke den klare Bun: Forend jeg kommer til Bor
neby, og taler med Moder min.

7. Hor IKiereste ungen Danved , I sige det
ikke fordi: Saa mange daerede Fiender, deOotder
for uQen.vorßy. , '

8. Fsrst troer jeg mit gode Sverd, og saa mm go
de Hest Dernest troer jeg mine Dannes Svenne/
jeg troer mig selv allerbest.

9. Bel waa I tro eders gode Sverd, og saa
eders raste Hest : Og laa tro I eders Dmme-SvM
m, de, svige eder allerfmst.

iO. Og det var iiden Danved , han kom for
Hven den By: Der moder hannem hans Fiender,

V 4 de
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de vare vel tsrffer ni. Men jeg nimmer
den Danffe.

li. Saa stcrrke da vare disse Fiender, som hM
l Lir og Ly: AlleDanvedsSvenne toaeOrlof, hen
fra deres Hcrre at siv. " ' ""

12. Alle da toge deHofmcrndOrlof, alt fra de<
res Herre at fly: foruden hlu unge Svend Trost.

han lyg da Tienist af ny. '
53. Og jeg haver M eders Klcrder, og jeg t>W

reden eders Hest; Jeg stal stande med eder 'i DG
l meden eder trcrnger mest.

'4- Tagen haver jeg eders Solv og Guld, oz
Hdt haver jeg eders Brod; Ikle rommer jeg »Dag

fra det end vorde mtn Dod.
Saa kaste de dercs Ban tilsammen, for w

den den gronne Lund ; De to de vog vel femten al
sene, forenden din Morgensiund.

de deres Rygge tilsammen, for
mden de lykke Rlis ; De to de vog vel tredlvc aliene,

derfore jmre de stoer Priis.
. ungm Banved, han bant sit Sverd

ved Slde: Saa monne saa gladelige
hlem tll deres Moder ride.

lB. Det var ungen Dmved, han kom der ri
dendes l Gaard; Det davar hans allerkmesie

Moder, hun ud imod hannem aaaer.
»' lz. Duvcrr velkommenlioen Danved,vg aller
klereste Son min; Hvad da lyster dig helst m drikke,
af enten Miod eller Viin.

Jeg vil hverken Lrde eller drikke med eder
znend I give hm unge

Svend Trost, klirre eenefte Soster min.
2i. Og hsr du del min kiereste Son, jeg siger

det
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det lkke fordi; Saa sandellZ hielpe nug GUd af
Nod, I ere aNe Sydffende tre. Men jeg mmmer
aldrig goden Dansten.

22. Hor I det allerkicrcste Moder min, I sigs
mig dtt med Liste: Hvor da sodde I hannem unge

Svcnd Twst, men jeg det aldrig viste.
21. Han var sig saa lidet ydsse Barn, der jeg

sende hannem afLand; Saa sandelig spmdejeg han
var dod , thi klagede jeg lngen min Baande.

24. Det meldte han liden Danved , en Ridder-
Son saa riig; Nu vii jeg mig aldrig merre klage,
men jeg haver Brsdre stig.

25. Signe dig GUd hin unge Svend T«st, min
Tro vil jeg dig glve ; Aldrig m svM eller undsalds/

medens jeg er i Live.
26. Llden Danved og unge Svend Trost, klad

de sig i Sadel og Maar; Saa ude de dem iaa gla
delige» bort, alt udi Keyserens Gaard. Men jeg
mmmer alorlg goden Danske.

Palle , Baar og Mn , tre Brodre
drade hver anden.

H Undertiden er det saa som sagter, at Brodre ere hin anden
» tryggeste, men det vender sig ofte , at man seer Veder»

spillet. Saa al det bejuldes,sol!l siges : fratrum qvoqve zrariz
ra, 2 eii. Og naar der koinmer da u-cenighed imellem Brsdrks
da er denVrcde dm starpeste og nfurliaeligsie. Saa at Ugerviis

somForcrldn haver ofte stoer Glirde afderes mange Bern, saa
have de ogsaa ofte allerstorstc Sorge af deres n lykkelige Fan'd,

Levnet og Endeligt, som dette efterfslgende Exempel udvlftr.
IV.

Alden han nder til Tinge, lader stue sine dodelig
Saar; Og det glorde mig aldriq nogen Verd

scnr Mand, foruden min Broder Baar. Der de
itle lide maalte.

V > 2. Op'
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2. Opstod unge Herre Baar , og biuder han for
sig Lov: Oss jeg biuder dig daade Guld ogSolf,
deml min Fcederns Skov. Der de ikke ride maatte.

Z. Have du selv dit hvide Solo, der til dit GO
saa rod: Seer du denne liden hvide Haand, og dm
stal vorde dm Dsd.

4« Pal!? og Baar ride afLands - Ting f de viste
sig ingen Sag: bden oghmwSvenne fem, de ful,
de dem fast paa Bag.

5' Palle, Baar og Liden vare tre, de msdtei
under gronnen Lide : Det var stor Ynk at ses der,
paa, hvor Sverde de runde af Skcroe.

6. Forst vog han fin Broder Palle, og saa dll
vog han Baar: Det vil jeg for janden sige, Liden
fik selv sit Bcme-Saar.

?. Op saa toge de PAle og B>uir, oa isrde de
dsnnem til By: Liden han ligger i Rosens Lund, sm
blodig under aaben Sky.

8. Nu ligger Liden for Ugle og Drn , og and«
Dim til Fsde: Det spurde hicm hans Festemse,
hun sorger sig selv til dodc.

9. Havde han lyd sin Moders Ord , og talet sin
Sag med rette : Da havde hans Bwore vceren ui
siagen, og ssild havde vcrret deres TrEtte.

Daa saare sorger stolte Mette Lllle, ult for M
Sonner tre : HErre GM naade m-g den sorgfuld
Stund, jeg eder med Syne ssulde see.

ii. Saa snare grced hun for Palle, end meere
Zrced hun for Baar : Men allcrmeest grcrd hun for
Liden, han kom i Heden Jord. Der de ikke ridl
maatte.

Minus Baggissll og brune Herr En'ck.
Mf Agrsage tommer oste sm Trwttc, soin bliocr Mw
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nesten indbyrdes ti! stor Skade og Fordcrvtlft. Thi er dei
bedre ndi lang tide at stille Bekken sr.d som man almm
dcliaen siger. Lyksalig er den, synl bllser viis as en anden
Manos Skade. Derfor sattes os for ftgdanne Digt/ som her

for Haanoen er/ og de Gamle uden Tvil saadant vilde hcrmed
have os pacmundt.

V«

var Mans Baggissn , ban beder ligge Sa-
del paa Hest : Og vi ville ride os op paa Land,

hin brune Herr Erick at gieste« De Herrer liZgs
siagne paa Bolden i saa saare.

2. Herr N'laus og hans gode Hofmand , de kom
me der ridendes i Gaard : Og uds swed brune Hm

Erick , han var vel svobt i Maard.
3. Var velkommen Nilaus BaggissN, velkom

men i min Gaard: Den brune Miod, den klare
Viin , stal vcrre for dig uspard.

4. Hor du druns Herr Erick, alt hvad jeg siger
til dig; Du haver en Svend udi dit Brod, den ha

ver du lokket fra mig.
5, Alle de Svenne jeg haveri Tienesif dem haver

jeg fangen med lige: Jeg paffer ikke paa dig Niels
Baggiwn , jeg vil dig ikke vige.

6. Bort
ikke Svenne uden fem: Efter loed stande hin brune
Hr. Erick, med tredive lernklcrdde Hofmand.

7- Og det var Nilaus Baggison, han sig tilbage
saae: Og hiOt kommer han brune Hen Erick, med'
mdwe Im'cklcrdd? Mand.

8. Holde I her mine gode Hofmcend, I merke vel
paa min lale: Medens jeg ridder tilbage iglen, jeg

vil eder GUd befale,
9. Holde I her mine gods Hofmand, som jeg giver

Kladde og Brod:
detbliver begges vorDod, 10.
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iO. Sammen da recde de Herrer
hver anden tttc vige: Sa-tte de Sverdet for Sa
delbue ,de ftlinge hvcranden tlllige. De Hcrrcr IIW
siagne paa Volden i j'aa saare.

ii. Nu ligger begge de Herrer gode, og Blodcl
rinder denncm til dodc : Deres gode Hofmcrnd lobl
Vide om Land , hvor de kunde sange dcre' Fode. Dl
H rrer ligge stagge paa Bolden i saa saare.

Stolt Slgln'id hlciprr jin Broder af
Dsds-Nsd.

svinder kunde 0.-saa giore Mands Gierning : Som vi sel
baade af denne Digt og andre desiige. Og vore Tw

ste Historier formelde, <n v< havcbaft hine gamle'Skioldmsti
, fordum Dage her udi Rigets ,blant hvilke vare Jomfru M
vilde i Kong Siders Tiidf og Jomfru Visne , Dmi
warkes Merke ogHovrt Bannere udi den Braviste Slagtning/
som stoed imellem Kong Haruld og Kong Ring af Sverrw,
Udi hvilken St! iid baadr Dronning Hette og Jomfru Mg,
lxvrg og andre dneligc Sku)!dmsrr qinrdc dercs"desle,!)gf!!!!<
te vel lignes med Dronning Peuihzscleaf som omtales hos
Mrgilium og Homcrnm vit'mnge i deres Bsgrr.

Slgnild lader brygge vg blande Biin, saa
fam da falder den Nhm: Hun binder hmW

Broder hiem til sin. Udl Bronie alle.
2. Og de ffienkteMwd oq de stienkle Biin, saa

faur da falder den Rhin : De Dentte saa lange
som Solen stln.

3. Hendes Broder, og han vilde ride hiem, saa
saur da falder den Rhin: Stollen Signild biudcr
hannem Folae-Svenne.

4. Og hvad jkaljeg med Folge -Svenne, saa
faur da falder den Rhin : Mine Fiendcr de ere nu
alie i Senge.

5- Os
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5. Og der han komsor oven den By/ saa faur
da falder ocu M)m: DermsdtshannemtzansFicm

der sw. Udl B'vnie alle.
6. Og der ban kom i lykken RH/aa faur da falder

den Rhm : Der bicv han dans Klender vilk.
7. Jeg bcder forGUd , saa faur

da falder den Rhm: I lader mig blcrse i min for
gyldne Lind.

8. Og du ffalt have vort Minde dertil, saa faur
du falder den Rhm : Du bK?s der udi medens
dn vilt.

9. Han blceste i Lind, han blcrste saa hart, saa
faur da falder den Rhin: Det hsrde stolte Signild

til sin Gaard.
iQ. Og han dlcrste l sin Liud saa lenge/ saa faur

da falder den Rhm : Det hsrde Jomfru Signild til
sin Seng.

11. Stolt Signild roder over all sin Gaard,
saa faur da falder den Rhin: I lede mig ud min
Ganger graa.

12. I lede mig ud min Ganger graa, saa faur
da falder den Rhin : Bel siu Aar siden han So

len saae.
i). Han Solen eo saae ve! i siu Aar, saa faur

da falder den Rhin: Vel femten Aar siosn han Sa
delen baar.

14. 2 hente mig ud min Glafvend og Spiud, saa
faur da falder den Rchin: Vsl Amn Aar siden de

vare ude.

15. Stolt Signild reed, saa fast hun rende, saa
faur da falder den Rhin: Sin gode Fole der over
hun sprengde.

16. Stolt Signild raaber oZ var saa våande.
zaa
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saa fam da falder den Rhin: Du svare ung Broder
om du kunde. Udi Brytne alle.

17. Ikke er jegvee, ikke er jegvaandt, saafau
da falder den Rhin : Du hielpe mig Soster om di
kandt.

!8. Hun hug ihiel hans Fjender siu, saafamdcl
falder den Rhm : Saa fsrde hun hannem levelldk

til Boe.
19. Og havde de vceret to for een , saa fcmr d«,

falder den Rhin : Hun havde Ziort dem Dsdsens
Meen. Udi Brynie alle.

Ssster spurde hun anden , :c.
som tilforne rsrt er om Signild hendes Manddo«,,

sees ogsaa her det samme om disse tvende SkioldmM
som haver hcvnt deres Faders Dsd paa Erland. Det siE
altlen aabenbare Feide i gamle Dage med saadanne indbyd
des Kifog Drab. Man viste lidet af Lov og Ratt, eller i«

ved at udfsre sine Sager i gamle Dage. Huer hefude ft,
Maaude paa den anden , naarj han saae sig synest og best reO
rom til, efter sin Hedenste Wiis og SM.

VII.
spurde hun anden , for den der mig hav«

lovet i Lsn : Og vil du dig ikke Mande. Hu«
boer under Skoven i saa Zrsnnen.

2. Jeg vil mig ikke gifte under Se, fordender mig
haver lovet i Lsn : Fsr jeg faaer hefnd min Faders

Dod.
3. Og dvor ffulle vi det hefns, for den der mig lM

ver lovet i Lsn : Bi havsr hverken Sverd ellerßrrM.
4. Her doer saa rigs Bonder i Bye, for den del

mig haver lovet i Lon: De laane os Sverd og Bryj
nie ny.

s. Saa toge de deres Kaabs og Krave, for dendee
mis
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mig haver loon i wn : De stame sig Ridder - KlKder
deraf. Hun boer under Skoven i saa Zrsnuen.

6. De Jomfruer binder dem E vcrd ved Side,
for den der mm baver lovet i. Lon: Os laa lyster dem

til Hove at rive.
7. Der de komme til Borgsted, forden der mig

haver lover i Lon: Herr Erlands Frue hun stander
derved.

8. Her stander I Hcrr Erlands Frue, lfor den
der nug haver lovet i Lou: Og er Herr Euand hjem-
Ms i Stue.

9. Her Erland er i Stuen ind, for den der mig
havcr lovet i Lon: Han drikker Viin med Me
ster sin.

10. De Jomfruer ind ad Donen trcrn, for den
der nng haver lovet i Lsn: Hen Erland stander dem
op lginl.

11. Herr Erland klapper paa Hiondet blaa, for
den der mig haver lovet i Lon: Bille Ito unge Sven-
Ne hvile her paa.

12. N ere ikke tmdte, pi ere ikke mod, fordender
Mig haver lovet l Lon: En liden Hvile hun er dog god.

13. Hvadhellcr erlgmeMcrnd, fordmdermig
haver lovet i Lon: Eller I ride forst at gilie i Lon.

14. Ikke da ere vi gifte Mand, for den der mig haZ
ver lovet l Lon: Men vi ride os ad gilie i Lon.

15. Da viser jeg eder op under Oe , for den der mig
haver lovet i Til to saa rige Faderes Moer.

16. Medens de dem saa rige vare, for den der mig
haver lovet i Lon: Og hvi I ikke dem da selver bad. "

17- Saa gierne jegdet visseligengiorde, forden
der mig haver lovet i Lon: Om jeg for Synden ellers
torde.

18. Httw
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»8. Havde fta ikke vcjct deres Fader, forden der
mig haver lovet i Lon: Havde jeg ikke sovet hos dm>Z
Moder. Hun boer under skoven i siw grounen.

19. Det du vogst vor klare Fader, For den der lmg
haver lovet i Lon; Det liuger du paa vor kicre Moder.«

2Q. Saa Qvindelig som de Sverd uddrog , for
den der Mlg haver lovet i Lem: Saa mandelig de tis
hannem hug.

21. Huggede Herr Erland alt saa smaa, for den
de? mig haver lovet i Lon: Lige som den Spaan i
Lunden la a.

22. Saa saare da Zra'der de Jomfruer to, forden
der mig haver tovet i Lon: Der de ffulle siden ti
Skrifte gaa.

23. De finge ikke andet for Herr Erlands
for den der nug haver lovet i Lon: End tr? fredage l!l
Vand og Brod. Hun boer under Skoven i saa
Zronnen.

Daatter spurde hun Moder.
V«se kommer fast over et med den fremfarne. El

ikke stort Skilsmis paa fcrrde. Dec haver alt saa naret
i gamle Dage: l)alul> in

Det er:
Det gielder altet, tro cy paa Leide,
Din Fiendes Konst og aabenbar Feide.

Vill.

spurde hun Moder, der falder saa fM
en Rim: Havde jeg aldrig nogen Broder. Saa

vel da ganges der Dantzen.
2. Brodre dem acme du bolde, der falder saa faur

en Rim: De ere dem i Grevens Bolde.
9. Jomfruen ganger til Stalde , der salder saa

saur en Rim: Hun stode de Foler alle.
4- Hun stode den brune, hun stode den gråa,

der
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der falder saa faur en Mm : Den beste lagde hun
Sadel paa, Saa vel da ganger der Dantzen.

5- Der hun kom for der fawer sag
faur en Rim : Der stander Grevens Fridle ved.

6. Hm du Grevens Fridle, der falder saa faur
en Rim ; Er din Herre hiemme saa silde,

7. Min Herre han foer til Tinge igaar, der fals
der faa faur en Rim: At domme saa rig en Fange
for Mord.

8. Hm du Grevens Fridle-H.vinds/ der salder saa
faur en Rim: Sig mig hvor hviles de Fanger inde,

9. Udi vor Gaard der stander et Huus, der falder
saa faur en Rim; Der hviles de Fanger uden Ilh
osLius.

10. Der sidder for Dsren en Elver Pind, der falder
saa faur en Rim 3 Der komer siet ingen Jomfruer ind«.

li. Jomfruen drog af sinHandffe smaa , der fal
der saa faur en Rim: Sag Wer hun den Jern?
Slaae derfra.

12. Hor du det kiere Broder min, der falder sm
faur en Rim: Lodst du dig bwde affieereendeen?

i). Mig bant ikke fire, mig bant ikke fem, der
falder saa faur en Rim Mig bunds bel tredive raffe
Hofmand.

14. Jess stander saa smal lom Lilie-Wand, der
salder saa faur en Rim: der stulle ikke tredive binde
mm Haand,
. Jeg stander alleens nu heren Qvinde, det
falder sag faur en Rim : Mig stulde ikke tredive Hoft
mcrndbmde.

16. Saa tog hun ud sin Broders Bem, der sal
ver jaa faur en Rmn Hun sMe Grevens Meder
W lZleN'

D A
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17. Saa tog hun ud sin Broders Been, der
falder saa saur en Rim: Saa sime hun Grevens
Fridle der ind. Saa vel da ganger der Dantzen.

18. Men vil din Herre have anden Bod, der fal-!
der saa saur en Rim: Du bede hannem mode migi
Marken ud. Gaavel da ganger der Dantzen.

Hen Thule Vognssn med sine Bwdre flåar
Herr Graa-Svend ihiel, og hefnersin

Faders Dsd.
skisse tvende Adels Herrer haver begge bocd og bygt udi'

Lunde Sogn i Vester-Herret paa hin Side Varde. Hg
er Svend Gran hans Navn fundet optegnet udi de gamle Kw.
ke-Bsger i vor Tiid, for et half hundret Aar. Udi Visen kalde
de hanneM med bagvend Navn Graa Svend. Visen melder,
at de begge skulle ligge for St. Slasnes Altere i Choret , hvil«
ket vel mueNgt er. Thi der man haver muret Ei'lig og Velbyr« '
dig Mand Thomas Stygge sin Graf Anno Domini 1577, d«l
haver man opgravet der nogle store Skinnebeen, vel halfanden
gang saa lange, som nu kand virre en voxen Mands Persons
sisrste og lengste Gkinbeen : Og derhos funden en Egefiel aftn"
Liig'Kiste meere end fire Alne lang. Nogle siunge denne Bise
saaledes, at de give tilkiende, at baade Svend Graa og Hm
Thule Vognssn stulle blevet paa Stedet, men det er troligere,
<lt Herr Thule som forrastede hannem, og var hannem altfor
sierk, haver taget hannem med Fordcel. Aarsag til disseDrab,
synes at vcere konnuen afTrcrtte for Stoelsiand , saa den eene
vilde vceret over den anden, og der «ned ikke kund endt deres
Trcette, Mend de have tagen Livct afhver andre, og finge M
rom under Jorden, der de tuude ikke forliges oven paa lordcst
med hver andre. IX.

Lunde Kirke der yppes en Stefn , og der rider til
baade Ridder og Svenne, Ridder og Svenne,

Jomfruer og Moer , den Danffe Dronning i
lagen rod: Lever han Thule Vognson , og detstal.

2. lomftuer eg Mser, os Danffen Dronning i
SM-
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Skarlagen rod : Frue Mette lille lader en Gulwoet
giore, lader den i Lunde Kirke indfme. Lever hall
Thule Bognsem , og det stal hefnes.

I. Guldstoel giore, Lader den i Lunde Kirke indo
fore : I Londum blev den Guldstoel giort, til Londe«
Kirke med Hofmod fort.

4. Guldstoel giort, til Lunde Kirke med Hofmod
fort: Stolt Mette lilie ffulde til Kirken fare, Herr
Graa Svend tager alt paa hende vare.

5. Ti! Kirken fare , Her Graa Svend tager alt
paa hende vare : Fru Mette ganger i Guldstoel at
siaa, Herr Graa Svend giver hende Spot der
paa.

6. I Guldstoel at siaa, Herr Graa Svend gw
ver hende Svar der paa: Fru Mette lille stulle til
Offer gaa, Herr Graa Svend ganger i Guldstos
lenatstaae.

7. Til Offer gaa, Herr Graa Svend ganger i
Guldstoelen at staa: Fru Mette sig fra Alter omveM
de , saa stride da rinder hende Taare paa Kinde«

8. Fra Alteret omvende , fta stride da rinder hende
Taare paa Kinde: Hen Graa Svend, lad fare dm
Gammen, vi forliges aldrig i Stocl tilsammen«

9. Lad fare din Gammen, vi forliges aldrig i Stoel
tilsammen : Graa Svend tog Fru Mstte lille i Haar,
han flog hende ned til sorten Jord,

10. Fru Mette lille i Haar , han ilog hende ned til
sorten Jord: Fru Mette lille kom fm Kirken hiem?
og hendes siu Sonnner ganger hende igien.

11. Fra Kirken og hiem, og hendes siu Ssnner
ganger hende igien: Hendes siu Sonner gaaerhends
imod, den Yngjte bredde hende Pelt underFoed.

12. Gager hende imod , den Pngste bredde hen-
Z 2 ds
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de Pelt under Foed : Fru Mette kiere Moder min,
hvi rinder eder Taare paa hviden Kind. Lever ban
Thule Vognson, og det stal hefnes.

i). Kiere Moder min, hvi rinder ederTaare paa
hviden Kind: Fordi rinder Taare paa hviden Kind,
Herr Graa Svend drsfmig udaf Stoel min.

14. Paa hviden Kind, Herr Graa Svend dref
mig udafStoel min: Det haver jeg for eders Fa
der under Jord, baadeLast og Harm , og Hadings
Ord ; Saa kaste hun sin Kcmbe paa Bord, Hen
Thule du tank paa din Faders Mord.

15. Sin Kaabe paa Bord, Herr Thule du tank
paa din Faders Mord: Min kiere Moder I grade
ikke saa, der stal komme snart god Bod paa. "

16. I grade ikke saa, der stal komme snart god
Bod paa : Kiere Moder I laane migSkarlagen smaa,
og Soster I satte mig Guld-Krone paa.

17. Skarlagen smaa, og Ssster I satte migGul
dpaa : I laane mig eders Ermkaabe rod , saa
stal jeg hefne min Faders Dod.

18. Ermkaabe rod, saa stal jeg hevne min Faders
Dod : Herr Thule han havde en liden smaa Dreng,
han var Hen Graa Svends fuld tro Ven.

19. En liden smaa Dreng , han var Hen Graa
Svends fuld tro Ven : Det var Hen Graa
Svends gode Ven, han sende Hen Graa Svend
Bud igien.

20. Gode Ven, han sende Hr. Graa Svend Bud
igien : Herr Graa Svend I stynde eder snarlige»
hiem, Hen Vogns Sonner agte edcr et Meen.

21. Snarligen hiem , Hen Vogns Sonner agte
eder et Msen ; Hvi stulle jeg saa fra Kirken hiemfare,
jeg seer saa faur en Brude-Skare.

22. Fra
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22. Fra Kirken hjemfare , jeg seer saa faur en
Brude-Skare ; Herr Graa Svend I flynder eder
snarligenud, den Jomfru-Skare bliver eder ikke
god. Lever han Thule Bognson, og det stal hefnes.

2). Snarlige« ud, den Jomfru - Skare bliver
eder ikke M : Hen Thule han forst over Stcrdten
tran,Hr.Graa Svend rekker hannem Haanden igien.

24. Over Stadten trcrn, Hr. Graa Svend rekker
hannem Haanden igien: Hr. Graa Svend du holdt
dinHaand hos dig,du veedst du vog minFader fra mig.

25. DinHaand hos dig, du veedst du vog min
Fader fra mig : Hvad jeg mod dig dermed haver
brodt , det haver jeg med det rode Guld bodt.

26. Dermed haver brodt, det haver jeg med det
rode Guld bodt : Af Solo og Guld tre tusind Mach
det var en fattig Svend bod vel sterk.

27. Tre tusind Mark, det var en fattig Svend
bod vel sterk: Haver da min Fader med Men bodt,
da er min Moder af Guld-Stolen stodt,

28. Med Vren bodt, da er min Moder afGuld-
Swlen stovt: Saa hielpe mig GUd ogdenH.Aand/
jeg rorde hende hverken med Foed eller Haand.

29. Den Hellig Aand, jeg rsrde hende hverken
med Foed eller Haand : Herr Thule drager Sverd
under Skarlagens Skind / Herr Graa Svend wm
mer ad Kirken ind.

)c>. Under Skarlagens Skind, Hr. Graa Svend
rommer ad Kirken ind : Herr Thule han sit Sverd
uddrog , Herr Graa Svend han i Stykker hug.

Zi. Sit Sverd uddrog, Herr Graa Svend han i
Stykker bug: For Maria Aller der stiltes det Blod,
for S. Staffens Alter ligge de baade. Lever han
Thule BoZnstn, og det stal hefnes.

3 3 OZ



358 Danffe Kiampe-Viser.
Og jeq stoed for mm Herres Bord.

heller denne V-ft stal vwre EventyrsDigt eller Gand,
savn kano vel tviles. Ikke ville vi heller bemsdc os ret saare

meget der efter at randsage, ladden ikkun saa passere med de
«nore,og yver holde og dsmme der om,hvad hanncm selv synes

X.

5)6 leg stod for min Herres Bord, jeg ssienkte baa-
de Miod og Blitt: Og der kom mig de Ti

ande fore, at stagen var Broder min. Jeg maatte
«rke Fred for Svcrriges Konning nyde.

2. Og saa fulde jeg min Herre til Sena: der til
hans Klare til Hvile: Saa ledde jeg ud min gode
Hest, lagde paa forgyldene Mile.

3- ledde jeg ud min gode Hest, lagde paa for
gyldene Mlle: Forend jeg lagde af min Sadel rod,
M reed vel femten Balffe Mile.

4- Der jeg kom for det samme Huus, somKicrm
per drukke Mwd ogßiin: Der horde jeg hvor min
tlssre Moder, hun grad over Broder min.

s. Og saa spendte jeg min gode Bue, jeg lagde en
E3traale der paa: Saa ffisb jeg Kongens Kicrmpcr
tolf, som veyede min Broder fra.

6. Saa reed jeg mig lii Tinge, oa saa til Her
retz-Stefne: De Sex dennem bod jeg for god Bod,
vg Sex for Broder at hefne.

7- Jeg gik mig tredie gang paa Ting, jeg binder for
demen ffMgßod: Og op da stod Kongens ?chns
»nand, han stod mig hart imod.

8- Og op da stod den Kongens Lehnsmand, stod
nng saa hart imod ; Og op da stode de Sandemand
tolf, de svore mig Freden fra.

Saa da spente jeg min gode Bue, jeg laade en
DMals der pag: Dersiwd jeg tilden Kongens

Lehns-?
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leg maatte ikke Fred for Sverriges Konning nyde.
10. Jeg gik mig snarlig af Tinge ud, og til min

gode Hest; Og da tyktes mig i Tanke min, at Sko
ven Dulte mig bcst.

ii. OZ jeg var mig i Skoven i Skiul, og vel i
Vinter otte: Jeg havde ikke andet at fsde mig med,
end Grcrs og Lof jeg aad.

i 2. Jeg havde ikke andet at fsde mig af, end Grces
og Lof jeg aad : Jeg havde ikke andre Senge Stal
brodre, end Bisrne og Basser to.

iz. Og det lide fast mod Pintze-Dag, fast mod de
hellige Tide : Og da lystet hannem Sverriges Riges
Konning, til Kirken at udride.

i - Og saa spente jeg min gode Bue, lagde min
Straale der paa: Saa stisd jeg til den Svenste
Konning, at Straalen i Himet monne staa.

is. Og nu ligger Sverriges Konning, og Blod
rinder hannem til dod : Saa gave de mig Sverrigs

Dronning igien , hun var mig hver Dag god. Jeg
maatte ikke §red for Sverriges Konning nyde.

Herr Verner undkommer af Lindholms
Huus med Liste fra Frue Ingeborg.

denneHcrr Verner eller Frue Ingeborg haver virret, el«
«A/ ler om hvilket Huus dette Lindholm enten i Skaane,Slrl
land, eller i lutland stal forsiaaes, er altsammen uklart. Lade
det saa staae,og dslnme der om hver hvad hannem synes. Thi

det er ikke muelig , at man saa tand finde Rede paa alle disse
gamle Digt , at man kand pege paa og sige : det er steed her/ og

det er steed der, efterdi de visse Omjwnde ere ikke rsrt her hos.
Og er vel mueligt saadant kunde va?re noksom overliust ide
Dage som Digten er gwrt og Gierningen haver vcrret nyligen
steed og stauden udi ftrst Hukommelse og Mande-Minde.

M xi.

Lindholms Huus, de Svenne de drikke, og
Z 4 §wre

Lehnsmand , at Straalen i Hjertet monne staa.
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Dore got Ruus; DeSvenne de drikke og yisr?A
Md, w gisr Herr Berner i Taarnet sad. De,
Fruer kunde aldrig glemme saa riger en Fange.

DeSvenne de gisre dem glad, saa giorde
bg Herr Verner i Taarnet sad ; Frue Ingeborg voa
wr, og op hun saae, hvilken af mine Noer det

, Z. Op hun saae, hvilken af mins Moer der qw
dsr jaa; Det er ikke eders Moer der saa qvadekand,
det er Hm Verner den fangne Mand.

4. Der qvcede kand, det er Herr Verner den
Angne Mand: Fru Ingeborg heder paa Svenneto,
I bede Herr Berner for mig indgaa.

f. Paa Svenne to> I bede Herr Berner for mia
Mdgaa: Hsrr Berner indad Twrrentmn, Frue
Ingeborg stander hannem op igiem

6. Ad Dsrren trwn / Frue Ingeborg stander ham
Aem op Mn: Herr Berner han steddes for breden
Bord /Hee er jeg Frue, I sende mig Ord.

7' Han steddes for breden Bord, her er jeg Frue,
I sende Mtg Ord: Fm Ingeborg klapper paaHion!
det blach gaar hid Herr Berner hmler her paa.

8. Paa Hisndet blaa, gaar hid Herr Berner os
Wler her paa: Hsr IHenßerner hvad jeg sigee!
«der, en Elffovsns Bisel for mig qvader. !

Hvad jeg siger eder, en Elffovens Bise for M
I qvtkder: Cn Elffovens Bise <eg aldrig nam, me«
zeg Mder M som jeg best kand/ '
K Zeg aldrig naiN, men jeg hveder att som jeg
best kand: Herrßemer bar op, en Bise han qvaH
der sssnet Fru Ingeborg tww sM ' " ""^

it« M Bise hM Md, dek ssfnchsFm ZnW
VW i lofttt sad; Nn Mede Fruer, der Mede
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Moer , der ssfnede Fru Ingeborg i skarlagen rod,
De Fruer kunde aldrig glemme saa riger en Fange.

12. Fruer og Moer, derssfnede Kru Ingeborg i
Skarlagen rsd : Herr Berner han stae sig op i

Braa , han fant Nogle baade store og smaa.
13. Op i Braa, han fant de Nogle under

steren blåa: Herr Werner han tram ad Dorren saa
brat, han glemte at sige Fru Ingeborg god Nat.

14. AdDsrren saa brat, han glemte at sige Fm
Ingeborg god Nat: Og der han kom ud fore den

By, han begyndte atqvcrde en Vise af ny.
15. For oven den By/ begyndte han at qvctde en

Vise afny; Herr Berner han vipper op med sin Hat,
I sige Fru Ingeborg tusind gode Nat.

16. Alt med sin Hat , I sige Fru Ingeborg lue
sind gode Nat: Og hor du Bcegterpaa Vagten

staar, du linder alt til hvor Bisen den gaar.
17. Paa Bagten staaer, du linder vel til hvor Vi

sen den gaaer : I Aftes vilde hun ikke have en Skieppe
Guld, nu fanger hun ikke en Pending til fuld.

18- En Skieppe Gu!d,nu fanger hun ikke en Pen
ding til fuld; Hen Berner han ganger ad Porten

brat f han glemte at sige de Fruer god Nat. De
FrueWunde aldrig glemme saa riger en Fiende.

Oluf StmngesM , og unge Hafburd.
Mlmindeligeu pleyer det saa at M, at den som Tilrtten forst

ypper, og fordrer en Mden , han bliver der selv gierne i
3sbct. Saa er d«t gaaet med denne unqe Hafburd, sum sy

nes at have vcrrrt Kongens na:r Glegt og Blodsforvandtr. Thi
OlufGtrangefsn maawmme, som den der haver lagt Bold

pa« enfremmed Gade. lorsals Land som her nefnes, er Je
rusalems Land, som de Gamle have saaledes kaldet, og dem

smn der hen reystc, lorsalafarer.
3 s ni.
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Strangcson, oa saa hin ungeHch
burd: Oa de tiente dennem saa lange i Dam

mr KonZens Gaaw. Saa blender deres Gods
inde paa Nyland.

2. Og de tiente dennem sia lenge, paa Dan
ner Kongens beste: Saa yppede de dennem en Tm
te, om begge deres gode Heste.

3. De m!d' og Dysten prsve, alt om saa ven
en Viv.- Det vil jsa for sanden sige, det kosted de
res unge Liv.

4. Og hor du ungen Hafdurd, jeg vil ikke med
dig trame: Din Moder var min gode Gud-Modcr,
hun stal ikke for os grcrde.

5- Hm du kiere OlufStrangefon , alt hvad jeg
siger til dig, Og du ffal fegte med mig i Dag, eller
du ffalt rende med mig.

6. Og er din Moder min gode Gudmoder, og
siger du det med Skiel: Gllo lade dig aldrig blive
Mandens Mage, foruden du dyster med mig.

7< Hvo kand vel rose mine sterke Hunder, som
dennem ingen gang haver fnst: Men det vil jeg for
sanden sige, saa rast da haver jeg Hest.

8. GUd veed, det er mig saare imod, At jeg stal
med dig stride: Men heder jea OlufStrangefon, jeg
stal dig i Morgen bide.

9- Amle var det en Morgens Stund, og lenge
for Lerken hun sang; Og da stocd han OlufStran
gefon, han klcrdde sig for sin Seng.

ia. Aarle om Morgenen velgod Tid, langt fore
den Dag giordes Lins: Saa mange da varede sad
lede Heste, alt for det Dyste Huus.

il. Den fsrste Dystos ftmmen recd/ begyndte
deres

XII. "
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deres Heste der stod Fruer og stolte
Jomfruer, de bleve i Kinder saa blege. Saa bren
her deres Gods inde paa Nyland.

12. Den anden Dyst de sammen rede, dakncele
de Hafdmds Hest : Saa mangen Dyst den haver jeg
Ndm, jeg frygter denne bliver mig verst.

13. Den ttedie Dyst de sammen reed: og da blev
Hafburd saar : Og der stode Fruer og stolte Jom
fruer , de felde saa modige Taare.

14. Den sierde Dyst de sammen reds/ og da blev
Hafburd ncer dod : Og der stode Fruer og Dron
ningen self, de daanet under Skarlagen rod.

Detvar OlufStrangeson/ han tog ham i
sin Arm, du satte dig nu paa min Hest, forlad
mig ald din Harm.

16. Gierne vil jeg tilgive dig, jeg agter ey om
din Hest; Jeg beder dig for den bverste GUd, at
du nu siyer mig Prcest.

17. Jeg beder dig for den Overste GUd, forlad mig
nu dln Dsd; GUd veed det er mig same imod , at
jeg saa mod dig brod.

18. Fuld gierne tilgiver jeg dig min Dod , GUd
lose saa vel vor Qvide ; Men det vil koste dit unge Lis,
om min Fader det faar at vide.

19. Og det var OlufStrangessn, og taler han
til sin Hest: Nu tykkes mig self udi mit Sind, at
Skoven vil stiule os best.

20. OZ det var OlufStrangeftn, siog op med
hviden Haand: Give det GUd Fader i Himmerig,
jeg var i fremmede Land.

2i. Der til svarede Danner Konm'ng, han holt
der lidet fra: Og det forbinde den Overste GUd, at
du stulde Skoven naa«

22. OZ
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22. Og nu llgger ungen Hafburd, og er siagei
dod fta Hest: Oluf Strangessn er en fredls.
Mand, og Skoven stluler hannem best. Saa brån

der deres Gods inde paa Nyland.
2z. OZ nu ligger ungen Hafburd, og Blodet

rinder hannem til dode: OlufStrangeson «dertil
lorsals Land, han kand vel liene sin Fode.

24. I give mig Band at lcrdffe min Torst, jeg
drikker det heller end Vim: Ret aldrig kommer jeg
sia lorsal hlem, at tale med Moder min.

25. Tak saa have Oluf Strangeson, han m
ikke meget sten : Og han reed sig af Landet ud, fta

Kongen og alle hans Mcrnd. Saa brender deres
Gods inde paa Ryland.

Hen Ofve bliver flagen af Herr Torkild
ved Wsted l Skaane.

eller Herr Aage som andre hannem kalder, havel
formodet sig alt for mcgtt paa sig selv , og foragtet sin

Fiende, og derover faldet i haus Haand. Hvad Drsmme sta!
have at sattte, sigcs her intct fta. De Gamle, som det sig la«

ver ansee, have holt meget der af? det lader vi u-disputeret. Et
her hos at merke, at det haver vcrrct et ivrigt Folk her i Rigct

i gamle Dage/ som velseesogformerkes afd-sse gamle Viser.
Thi det er ikkun giord og sagt med faac Ord. Hvo drr noget

haver stad paa hin anden, og det strax giort til Ende, ude»
videre Mundklammer og Qvindagtig Trcette. Haver tagen
hinanden om Hovedet, uden videre Dom og Rettergang , lige .
som hver kunde sec og ramme sin Fordeel best. Men det er ikke
ofvorHErre, som befaler, at vi stulle have Fred med hver

Mand, saa meget os mueligt er. Og pleyer jo at gaae u-lykw
ligen af, at hvo som tager Sverdets maa dse under Sverdet.

Der tvert imod , ere salige de Fredsommelige, thi de stulle be
fiddclorden. De ere jo Guds Born, som stegte hannem, at
de lade ikke Solen gaae ned over deres Vrede, men elste saa

vel Frynde som Fiende, efter vor HErrcs Erempel, som lader
Lin Soel fag vel gaae «cd over de Onde som Gode.

XIII.
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Olve han vogner om Midienat, sine sterke

Dromme siger han saa brat. Herr Ofvis
Svennc ride vilde iqicnnem Skoven.

2. Om Midlenat, sine sterke Dromme siger han
saa brat: Mig Mes at de Biorne tre, altfor mm

Seng saa stode de.
3. De Blome tre, alt for min Seng saa stods

de: Mig tyktes at den fsrste, han havde mig spem
udi Bryste.

4. Den forsie, han havde mig spent udi Bryste:
Og mig tyktes at den anden, han hafde mig spent

med Rammer.
s. Den anden, han hafde mig spent med Ram

mer: Og mig tyktes at den tredie, han hafde mig
spent udi Midie.

6. Den tredie, han hafde mig spent udiMidie:Os
mig synes at den lille Hund, han bar mit Hovet udi

Rosens Lund.
7. Den lille Hund, han drog mit Hofvet Zien

nem Rosens Lund: Og mig drsmte at de Falke to,
de toge mit Hlene imellem deres Klo.

8. De Falke to, de toge mit Hjerte imellem deres
Klo: Delsvarede Herr Ofvis neste Svend, han

kunde vel raade Herr Ofvis Drsm.
9. Hans neste Svend, han kunde vel raade Hr.

Ofvis Drsm : Hen Ofve I lade eders Ydsteds Red,
I vide saa vel Herr Torkild er vred.

10. Eders Ydsteds Ned, I vide faa vel Hen
Torkild er vred: Det jeg viste all Skaane var vred,
jeg stal ikke lade min Ydsteds Red.

11. All Skaane var vred , jeg stal ikke lade min
Vdsteds Red : I lader i Skagle , I drikker mig til.

det
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det vorde vel got naar HErre GUD vil. Hr. Olvi!
Svenne ride vilde igiennem Skoven.

12. I drikke mig til, det vorder vel aot, naar HG
re GUd vil: For Herr Torkild bcrr jeg ingcn Furc
jeg veed hvor med jeg ffal hannem svare.

13. Bcrr jeg ingen Fare, jeg veed hvormed jeg ft
hannem svare. Hr. Ofve han rider gienncmYdM

By/ hannem fulde vel hundrede Glavind i Sky.
I 4- Igiennem Vdsteds By, hannem fulde vej km

drede Glafvind i Sky: Herr Ofve han rider gimm
Vdsteds Gade, hannem fulde vel hundrede HofmM

i Plade.
is. IgiennemWstedsGade, hannem fuldes

hundrede Hofmcend i Plade: Herr Ofve og HM
Svenne fem, udi Harniff saa kladde de dem.

16. Hans Svenne fem , M>i Harniff saa klcrde w
dem : Herr Ofve og hans Uvenne ni, udi HM

saa kladde han alle de.
17. Hans Svenne ni, udi Harniss saa kladde P

alle de : Og der han kom udi Rosens Lund, og del
modte hannem den liden Hund.

18. Udi Rosens Lund, og der modte hannem de«
liden Hund: Jeg seer det paa min lille Rakke, mliil
Sonner monne til mig fremlakke.

19- Liden Rakke, mine Ssnner monne til mh
fremlakke: Herr Ofve han horde de Heste kny, han

kunde ikke for sine Fiender fly.
20. De Heste kny, han kunde ikke for sine Fiw

der fiy: Thi loedhanstaaad Kloster Port , og alle
sine Svenne dem viste han bore.

21. TilKlosterPort, og alle sine Svenne saa w
ste han bort : Herr Ofve og hans liden jmaa DreG

i Kloster-Stuen saa ginZe ye deM'



Tredis Patt. 367

22. Wen jmaa Dreng, iKloster-Smen saa gin
ge de dem: Torkild han ganer Herr Ofve imod, du
vejet min Morbroder , gaf mig ey Bod. Hr. Oves

Svenns de ride vilde igiemmn Skoven.
2Z. Herr Ofve imod, du vejet min Mordroder/

bod mig ikke Bod: Hr. Ofve stoder op med
Foed, der haver du Bod for Mordroder god. ",'

24. Op Muld mcd Foed, der baver du Bod for
Mordroder god: Herr Torkild han sit Sverv ud

drog, Herr Ofve han ucd ti! Jorden hug.
25. (Att (Averd uddrog, Hen Ofte han nch, til

Jorden hug: Herr Tolkild han triner til fin Hest,
mig tykkes at Skoven er mig best.

26. Til sin Hest, mig tykkes at Skoven er mig
best: Herr Torkild rider over Nybro, og alle de Fich

ler dem loste han af.
27. Over Nybro, og alle de Fieller saa loste han

<lf: HcrrTorkild rider op i Tostrops Gaard, ud
staar Herr Anders Nielson , var svsbt übi Maaro. '

28. I TostropsGaard,ud stander Herr Anders
Nielson var svodt i Maard: Herr Torkild hlcesn i

sin forgyldte Horn, nu haver jeg vejet den Skaan
ste Biorn.

29. Sit forgyldte Horn, nu baver stg vejet den
Skaanste Blorn: Herr Anders Nielson monne saa

lnderllgke, det var saa ilde den Skade ffulde M. Hr»
Ofves<L?venne deridevildeigiennem Skovens'

Alf, Greve af TMMedA
, steylet for Helsingborg. '

3 i hvorledes de Norsse haste
Marst Steg Hielpudi den Feide og Oprer, jqn? sigher e

R get begyndt haver, for Kong Erick Steppings Wugtighed,
andre sym af Nyrgc HM ladet sig Ms og«

sW
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saa denne mindre eller milde Herre Als Ellingsen
deligen haver begyndt at rove og tage paa Danffe, Tydste,
Skotter og Engelste / indtil saa lenge hanmaatte betale M
Knappen, og er lagt paa Steyler for Helsingborg, alle Ssch.
rende M<rnd til et Exempcl. Hvilket steedc Anno Dominj
1290, ber Kong Erlck Menved var saa got som nylige«
kommen til Regimentet, og hans Moder Dronning Agnes
endnu en Deel var udi hans Raad. Denne samme liden M
mindre Herr Alf, blev giort til Greve over Tunsberg afKony
ErickMagnnsssn Anno Domini 1285 , og berommes mcU
af sin Dristighed og Gmfarenhed. Mn hvad er det for ei.
Roes, der som hverken jand Guds Frygt eller a?rlige Dch
tov og Oprigtighed intet agtes eller findes? Nsd lcrrerw'
gen Qvinde til at spinde. Saa er det og her tilgaaet. HG
siog en fin crrlig ftom Riddermands Mand lhiel iGverrtz
som hedde Herr HaMd, og derover romte han fraSverrtz
ogmaatte saa holde det udi Ssen. Der over blcf han saa h
rommet for sin Skalkhed og Roveri, at man end ogsaa haw
lagd to eller tre Viser om hanncm, som de sige om Pilato,«!
han er kommen udi Credo, Malt for sin Dyd styld. DH
tvende Viser scrtte vi som vi have denncm fanqen for os: De«
jredie er ikke kommen os fuldkommen tij Hcrnde: Den liudei
saaledes; Og Sonden seyledeTydste Mtrnd, alt baade M
MeelogMalt: Men Alf han ligger iOresund, han tågers
fra dennem alt. Og er ellers Omqvedning til hans Viser: W
MlMer Alfbaade Stcyle og Hiul saa hsyt for Sresund,

XIV.

han er en Edeling, baade til Stevneoz
saa til Ting. Kiende I Alf.

2. Herr Alf han lader en Snekke bo, han bi!
baade rove og ro.

). Herr Alf han lader de Snekker gisre, han vll
en Soersvere verre.

4. Han strev Kredsen paa den Sand, og saa
sprang han l fremmer S tafn.

5» Alf han staar i fremmer Stasn, han ster dl
Kogger for Kisbetchavn, ,

<5» W
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6. Alf han seer udi Ssen saa vide, han veed de

Stie som Skibene monne stride« Klende I Alf.
7. Hisset seer jeg de Kogger ni, det bliver mit

Gods som der er udi. Kiende I Alf.
8- Han same sig alkene i Baad, og saa roer han

de Kogger imod.
9. Vsl mM, vel modt raste Hofmand, hvor ville

I udi Havne ind.
10. Vi seyle os til den Havn ind/ som vi kunde

Zenisten. HerrAlffind.
11. Hvad ville I da give den Mand, som eder

Herr Alf vise kand.
12. Vi ville give hannem Guld og Golv, Pen

dinge, saa mange han have vil.
iz. AdGaveogSkienckstalhanevlede, Sneken

med all sin gandffe Rede.
14. KiereHofmcrnd, hvad ville lAlfgiore, om

I kunde hannem opspore.
15. Hans Svenne dem ville vi hugge og siaa,

hannem legge vi selv den Bolte paa.
16. Her stulle Z Minder Alf finde, saa lide»

Sevr I af mig vinde.
17. Vel op, vel op, I raste Drenge, I hugge

sonder baade Tov og Strenge.
18. Herr Alf han hug til han var mod , hatt

stod i femten Ridders Blod.
19. Saa tog han alle de Kogger ni , og stylede

dermed til Danmark fri.
20. Og der kom Tidende til Rostock ind , der bleZs

net saa mangt et Rosens Kind.
21. Der grade Enker og der Zrcede Bsrn, dem

havde giort fattig denne stadelig Srn.
22. Dog de mgatts lide denne Harm oZ Meen^

Aa de-
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deres Bon falt ikke paa Stok eller Steen. Kiende
I Alf.

Den anden Vise om Minder Herr Alf,
Grceve udi Tunsbierg.

<Xvad denne Grcrve Herr Als Eilingssns Historie er W
rsrendes, er tilforn noksom omtalet. Man men«

ban skulde haft en Befæstning ved Skaansr, og der haft si»
Tilflugt til og fra, ikke langt fra Ssekanten, hvorom her intet
formeldes andet, end hvorledes han blev fangen afHerr Bw
dix Rimaarssn, som haver uden Tvivl vcrret tilforn i Staal
broder Laug i Ungdommen med hannem. Maa vel stee, v«,
let saa god paa Haandverket som han , som det siunes af Hm
lon Rimaarssns Handel, som tilforn blev rsrt. Saa bed«,
mand undertiden best, den eene Ref med den anden , le. M
det er mådeligt at fslge den viise Davids Raad, Ps.37.Hack
paa HErren , og gwr got, bliv i Landet og ncrre dig r<rdch

Mlf han er i Norge Laud fod, hannem lyster dll
intet at vcere: Han haver vel femten Herreds

3 Leen, han kand sig deraf nars.
2. Alf han ganger paa gronnen Vold, og lcch

han der sin Tide; Der moder hannem Bendit R
maardson , hans Skicrben vare hannem ikke blide.

2. God Morgen, god Dag, liden Milde Alf, du
est saa modig en Herre: Men bliver du Konges
Fange i Dag , ikke staar Landet disverre.

4.
veme: Jeg er en liden Messe-Dreng, stal Min ft
Masten hente.

5. Saa lsfte han op hans hsye Hat, og M
hannem i sin Pande : Alt est du Norffe Herr Mw
der Alf , om jeg kand ret forstande.

6. Du haver vcrret en Klerk med mig , det maa O
sige for sande: leg kiendte dig idetSkole-Huus, d«
Mde ys andre stor Waande. 7< "
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7. Og est du Bendit Rimaardssn , og'da'eisdu

min Frende: DusvcrrenEedformig i Dag, det du
mig aldrig kiende.

8- San toge de hannem Minder Hen Alf, de
sioge hannem Bolten om Foed : Fsrde de hannem
til Helsingborg, den Dansre Dronning imod.

9. Tage I nu Minder Herr Alf, lade hannem i
Stuen indgange : I lade de Fruer og stolte Jomfruer,
stue saa mg en Fange.

10. Det da svarede den Danffe Dronning, det
fsrste hun Minder Alf saae: Er det ikke andet for en
Mand, der saadanne Safn gaar fra.

11. Enddog jeg er paa Verten liden, dog er jeg
Mandelig kion : Men aldrig lever du saa god en Dag,
at du foder saadan en Son.

12. Jeg gav dertil min Kaabe blaa, er staaren i
Roser og Lille: Jeg maatte ikkun en Nat hos eder sove,
om det var saa eders Billie.

13. Maatte jeg en Nat ikkun hos eder sove , det vi
ste lkke uden eders Terne: Det vil jeg forsanden sige,
I bade for mig saa gierne.

14. Det svarede hannem Dansier Dronning,
hun stog sin Haand imod Bord: Dustalt klcrdde en
Steyle i Morgen , forend Folk de gaae til Bord.

15. Hvi steylede du ikke Knud afSonderborg, ikke
Iver af Holstebroe. Ikke da vare de meget bedre
end zeg, dog de vare dig mst tro.

16. Toge de liden Greve Herr Alf, lode hannem
af Stuen udgange: Nok saa have Fruer og stolte
Jomfruer , ffued denne Skalkagtige Fange.
c de ledde Minder Greve Herr Alf, Men
M Helsingborg ud: Sine Synder han tiendes saa
lWellg , sgg raabtc til GM,

Aa 2 18-les
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18. legraader hver cerlig Danne< Qvindes Son,

han tragte efter Heder og VEre: Han bliver i Land oZ
tee sig vel , med Lige kcmd han sig ncrre.

19. Nu haver jeg tagen og rovet med ffiel, saa
mangen god Dag og Aar: Hvad mand med Synd
og Umt bekommer, med Skam og Sorg det gaar.

20.
bergs Lcrn det rige : Det volte mig Fald og Bedermod,
jeg vilde for ingen Mand vige.

21. Korsr da bedrev jeg grueligt Mord, paa hver
som jeg fik i Sinde : Saa sparde jeg hverken QviM
eller Moe, jeg dem baade laste og stende.

22. Jeg tog den fattig Borgere fm, sitGodsog
3iv tillige : Det klager baade Enke og Faderlos Barn,
saa hoyt til GUd monne strige.

23. GUd vare mig blid og mistundelig, der est«
monne jeg forlange: At jeg efter denne her haM
ge Dod , det crviqe Liv maatte fange.

De Rovere ligge for Norden Skov/:c.
<?>et endes alt derpaa, som tilforn er sagt, at GUd er Taali«

god, og langmodig. Men naar Maalet er fuldkomme!!»
saa straffer han saaledes, at jo lenger han haver fortovet, ft
desstsrre bliver Straffen. Thi misbruge sig ingen GW
Langmodighed, efterdi han, som vifte, veed saa behendelige«
at legge Skalken over Benken , og straffe hannen» , naar Ho«
meener sig at sidde allerttyggeste midt udi sin Skalkheds Be
drift lc. Nogle meene at denne Drost Herr Peder Hosesl, sB
er en gammel Adelste Slegt her udi Riget , eller som and«
kalde hannem , Drost Herr Ofte, stulde boet her udi Iydla»i>
yaa Brodstov. Hvad her om kand vcere , staar videre til al
forfare udi sin Tiid.

XVI.

Rovere ligge for Norden Skov, og Skoven
er deres Skiul: Om Natten gaae de til Bom

deni
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dens Gaard , de drikke med hannem god Juul. De
. Rovere hvile for Norden under Skoven.

2. Og de gaae dennem til Bondens Gaard, med
ffarpe Spmd i Hcrnde : Du give os af din Jule-
Tonde , du est vor ffylde Frende. Rovere:c.

3. Og du ffalt laane osHuus i Nat, og pleye os
herlig vel; Og vi ville hos din Hustru sove, og staa
dig selv ihiel.

4. Jeg vil give eder baade Sll og Mad, og pleye
eder saare vel: Jeg beder eder for den sverste GUd, I
giore mig ingen NM.

5. Og vllle I her tage Huus med Magt , og raade
for Alting ftlv: Ogvillelkrcrnkemin ungeßif, da
ffeer mig sioer Uffiel.

6. Somme kaste deres Svard paa Bord, og
somme deres Skarlagen Skind, og somme bade
Bondens Hustru , bcrre for dem 01l og Viin.

?. Tak have Bondens Hustru, som ey vilde hos
Rovere sove; Hun bar til dennem 01l og Mwd, alk
ind Bondens Stuve.

8- Det var Aase Bondens Hustru, hun kunde
vel foye sine Ord: Og saa tog hun de Silke-Duge,
hun stog dem over det Bord.

9- De aade og drukke en liden Stund, og ikke end
saare lenge: Opstod Aase Bondens Hustru, hun
sagde hun vilde rede Senge.

io. Det var Aase lille Bondens Hustru, hun
vilde hos Rovere ikke sove : Derfore gik hun den lange
Bev, igmmem de Msrke Skove.

11 . Og hnn tog Foed jaa rast i Haand, saa saare
modighunvar; Hun havde vel fire sterke Miile, G
Drost Herr Peders Gaard.

i2. Der hun kom udi Hen Peders Gaard , der
Aa Z ag-
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Tolv Kister fulde med Guld. De Rovere de hvile
for Norden under Skoven.

Herr Ttdemand bliver halshuggen for Bon
dens Hustru han voldtog.

Wi finde Tveude Viser af en Mcening, som begge hmv<rret
v<rret gengs her udi Riget, dog de legges tvende adstilW.

Personer til. Udi den eene nannes Herr Tidemand , som
her sattte? udi den anden Ebbe Galt , hvilke begge siges at ha«i
Ne tient i Kongens Gaard, men rorcs dog intet om deres Hw
loms! eller andre deres Vilkor. Hver Viise haver sm Ow'
qvlrdning. Ti! Ebbes Viise siges: For den der mig torde
die om en Aften ; Den anden scrtte vi som den er funden Ec
«t nmkeligt Exempel, at ingen Synde paa de Hegte, at han
ikke stal straffes. Og sees her Kongelige Retfærdighed , otl
endda han havde Heer Tidemand snare tier, og vilde lssi den.
for en usigelig stor Penning,saa maa han dog lade Rattten hMk
sm Gang. Thi der bsr ingen Persons Anseelje gielde, bchn<l
derlig i saadanne grove Syndefald og udediste Gierninaer

XV!I.

Hofmand sidde i Roffilde Bye, de drikke til
Dagen gisres lins : saa gior og ungen Herr V

demand, til Hesten er han saa fus. I ride nu til
Linden med.

2. Det var ungen Herr Tidemand, han rider
Ziennem Rosens Lund: Der moder hannem Bm
dens venne Hustru , alt i saa onder en Stund. 3
ride nu til Linden med.

Z. Hm du kiere Bondens Hustru , vil du vise nm
til Bye: leggiver dig Gave og Skienk saa stor, en
Kiortel af Lundiste ny. For den der mig tords bie
om en Aften.

4. Veyen vll jeg dig vise saa gierne, mig tykkes du
est det fuld vel vard: Jeg folger saa nodig en drukken
Hofmand, Bor HEm vcrre i vor Fcrrd.

5. Der
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5. Der han kom ind i Bondens Gaard , der loed
det endda verre: Han siog og banded saa hart om sig/
og tankte saa lidet paa vor HErre. I ride nu til
Linden med.

6. Bondens Hustru Zaar til og fra, hun binder
ham af det bcste: Men hvad han meente hende der
imod, det var ndaf det vcrrste. I ride nn ti! Lin
den med.

7. Hun lagde hannem paa en Seng var god, af
Bulster og Silke hin wde: Forend hun kom udi for
sie Ssfn , da alle hendes Dsrre han brod.

8. Han hug hende med sin Kaarde skarp , han
drog hende i sit Haar: Havde ikke Oliet varet hans
Herre , han havde det aldrig giort.,

9. Nu have I faaet edersVillie frem, os begge
til liden Gavn: Jeg beder eder for den Oversts GUd,
I sige mig a f eders Navn.

10. Hesten rider jeg Abildgraa, min Kaabe er
stribet og blaa. Nogle kalde mig Herr Tidemand, og
saa lade de mig ga a.

11. Og Tak saa have goden Bonde , han ganger
for Kongen at kiare: Min Hustru er med Bold ta
gen , derfore saa kommer jeg her.

12. Det var Danner-Konning blev vred, og tog
han til sin Knw ; Haver nogen af mine Hofmand det
giort , da stal det koste hans Liv.

13- Det meldte han den dristige Bonde, og saa
tog han oppaa : Nogle de kalde hannem Herr Tide
mand , som der gaur Safnen fra.

14. Og der varDanner-Konning saa brad, han
siog sin Haand mod Bord: Det Ord vilde jeg ikke
selv have sagt , for Landet som det staar.

!5- I tale mig til HcrrTwemand, han kommer
Aa 5 her
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herind til mig: Jeg dommer paa hannem ret ingen
lund, forre han maa soare for sig. I ride nu til'
Linden med.

16. Fremtraad han bolde Herr Tidemand, han,
svaret saa dristelig: Du lad din Hustru tilstede kom<
me , hun klager jo ikke over mig.

17. Det var den sorgfuld Bonde, ban sig ovG
Axel saae : Hisset kommer hun hustru Gunder, hun ri-l
der paa Ganger graa.

18. Det svarede Bondens venne Hustru, G
Gunder var hendes Nafn: GUd naade os begge,
HerrTidemand, vi cre saa vit i Safn.

19. I mindes bolde Herre Tidsmand, derlvan
i vor Gaard: Den brune Miod, den klare Viin'
den var for eder uspard.

. 22. Denne bnm?Mod, denklare Biin,
og alle eders Svenne : Detgiorde jeg paa min Hos/
bondsTwst, og selv var han ikke hiemme.

21. Jeg lod eders Seng afSilke rede, som Nid>,
dere pleye at sove : Saa lod jeg eder til Senge folge,
mcd Kerte og drendendc Lue.

22. Saa gik jeg mig lncd Born at hviile, som jeg
var vant at giore: I mindes vel bolde Herr Tide?
mand , I stoge op alle vore Dorre. I ride nu !c.

2). Bel fcm udaf mine ncrsteMoer, dem giorde
Og tre udaf mine gieveste

ne , de llggc under sorten Moer. I ride nu til M
den med.

24. Og opstod Hem Peder hans Fader, han var
sn Helt saa sterk: Jeg binder for hin unge Herr Tide
mand, min Hest og tusinde Mark.

25. Dertil svarede Danner Konning, Herr Ti"
demand for Dommen stod: Jeg loste hannem med

tre
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tre tusinde Mark, kunde jeg det svare for GUd , For
den der mig torde die en Aften.

26. Det meldte hazz da Hen Tidemand , den Tid
de ledde hannem bort: Ikke vilde jeg vorde at lade
mit Lis, havde hun ikke vcrret saa sort.

27. Der til svarede Danffe Dronning/Hun meld
te et Ord med ZEre : Hvad heller at hun var sort eller
hvid , stulle du have ladet hende virre. For den der
mig torde bie om en Aften.

28. Saa toge de bolde H?rr Tidemand , fulde
hannem paagwnnen Bold: S'aa hugge de hannem
hans Hoved fra , alt over hans egen Skiold. I rids
nu til Linden med.

Enk Pychejen bliver halshuggen til
Stockholm.

efterfZlgendes Vise qvcedes almindelissen om Erik
Styggcssn, og meemsafnogle, at han stulde vcrret

greben afde Svenste udi Fcydc-Tiid, og medfaren som Visen
indeholder. Men der om findes intet udi vore eller de Sven
stis Historier. Alleene ncfnis Herr Erick Nielsen cif lutland
sum Kong Erik Pommer scrttc med fem hundret Mand ti! Hs
vitzmcrnd paa Stockholms Slot , at tage vare pac» i hans Fra
vcrrclse. Dog hvorledes han er kommen der fra , formeldes
intet synderligt. Mcu om EnkPychcssn, eller som de
Svenste nevnc hannem Pukkessn, strioes klarligen , at han
ved denne Tud, Anno Domini 1436. er vorden usamdregtig
med Svcrrigs Riges Marff,Hcrr Carl Knudsen i Sverrig,og
hyllede Dale Karlene og andre sseere steds Bsuderne i Landet
tilsig , og kommen til >.ned hanncm. Og der Herr.
Carl formcrkte at han ikke med Magten kunde besiaae hannem,
lagde han sig udi en venlig Fordrag med hannemti! Vester
aas, og som de der vare forsamlede Z'di Graabrodre Kloster,
vg Erik vilde ikke vige Herr Cal! , blev der med Trcedsthed
giort en stem Rsgog Damp udi Convcntz'Stuen, og Herr
Carl dcgzcn-edi af den Aarsage, at de ssulde drage ind paa
Slottet og fordrage Gagcu. Hvilket ffcede, og der over loed
han fcmge Erik PpchessN f yg forsende hcmncm sag sirnx til

Hen
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Herr Christen Nielssn Rigens Drost til Stokholm,og der blev
han selv halshuggen, og hans neste Raad Hans Martensen
blev steyled, imod all den Tryghed og Leide, som dem var til
sagt afHerr Carl: Og Erkebispen OlofafOpsal, og Bistop
Thomas afStrengenes, med andre gode Mwnd, havde sagt
god faare. Hvilket dennem saa hart fortrsd, og de aldrig
siden den Dag, vilde ssge ti! nogen Mode eller Land Dag, cy
heller uddceleSacramcntder efterø deres gandste Livs Tiid.
Saa det findes fast troligt/ at denne Vist cr lagt her om / bM
de KfOmqvedningen og anden Omstende.

XVIII.
Bsnder de klage dem op paa Land, de Hoft
mand der de udride : De klage sig for Erik Py

cheson, han mamte smLeyde ikke nyde. I Dalen
der kommer han aldrig.

2. Men det var Erik Pychefsn, han ffulde til Klo
steret fare: Der msdcr hannem her Carl Knudssn,
som HErre Gud locd det saa vcrre.

Z. Og bor du Erik Pycheson , hvad jeg monne sige
til dig: IDagsaasialt du vare mmGicrst, og faa
dig Mad med mig.

4. Saa gierne vil jeg din Gicrstvcere, og faa mig
Mad med dig : Viste jeg du var min fuldtro Ven
vilde ingenlunde svige mig. I Dalen der kommer
han aldrig.

5< Her stander jeg i min Saddens Troye, og i
min Solvspente(l)ko: Chnsl svige den udi Himme
rig, hin anden sviger i Tro.

6. Saa toge de da hver anden om Haand, og ful
dis i Kirken mb: Der lydde de paa den hellige Sang,
og horde den Messe til Ende,

7. De toge hver anden om hviden Haand, stulde
Mre hverandens Geste: Men ikke vists Erik Pyche
sm! andet, end det var Meemng hin beste.

B'Ude
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B.' Ude saa stode dcSvcnsseHofmEnd, deere saa
glade for : Foruden hin gode Erik Pychessn, han river
i Hovet og Haar. I Dalen da kommer han aldrig.

9. Alle da sidde de Svcnffe Hofmand, de drikks
baade Moed og Wun : Foruden hzn gode Erik Pyche
son, han blegner om hvlden Kind.

IQ. Alle da sidde dc Svenffe Hofwamd, og drik
ke de Miod af Horn : Foruden hin sorgfuld Erik Pys
cheson, hansorlnersomenlord.

11. Ind da kom den liden smaa Dreng , var klad
iKiortelgwn: Men du stalt hente mig Bolten ind,
som jeg stal hanncm i spende.

12. Og du stalt hente mig Bolten ind, som han
stal fangen i blive : Saa fore vi hannem til Stokholm
hen , den unge Herr Drost at give.

13. Der til svaret den liden smaa Dreng, hans
Ord de fulde gaat stel: Forend jeg vil hente eder Bol
ten ind , mit Liv da lader jeg selv.

14. Saa toge de sirar Ven fangen Mand, og fsr
de hannem nogen til Hest: Foruden hans eeneste
Skiorte smaa , hun var hannem alierdcst.

15. Saa forde de hannem ad Gaden frem, som
Folket stod aller sicest : Og ude da stoeo den Svenffe
Drost , han glcedis fasl ved denne Gest.

16. Hveden kommer os denne rige Fanae, som hol
der paa Ganger graa : Det er forvist Erick Pycheson,
i Dag sit Lis lade maa.

17. Og det vil jeg for sanden sige, han hengdis i
Galiegreen: Hannem fulde saa nar den lidensmaa
Dreng , han hengdis rct under hans Been.

Hans Skriver han tiener f :c.
hasver vceret tvende Navnkundig? Skrifvere paa en kort

Tid MaKitzbenhafus Slot/ som have haft begge lidm
Lyb
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Lykke til deres Hofticnestc, hvorlunde dct ellershaver varet
med deres Sag, der om dommer allcene den som Mina dsm,
mer Retfa'rdcligcn. Den Ecne hede Anders Skraver, var
Konning Hans meget kier, oghsyt andragen for sinTicnesie.
Men der siges at han stulde der uver hofmodet sig, og foragtet
baade Adels Personer og andre got Folk. Hvorsore han dlcv
hadet afmange, og paa det sidste forfsrd , at han stulde
gen Kongens Pendinge under sig, og der over er han kast i det
Blaa-Torn og pint , men dog ikke bleven staoig ved sin Beklen«
delse, som og Kongen selv paahsrde. Der med er han hw
dsml til Galgen og standen sin Straf, Anno Dmmni 1494.,
Men strax der efterstrives, at Kong Hans erfaldenudi en stoer
smck Mclaucholi , hvilke nogle mcente , for denne samme Sag
siyld, dognoglemeeneanderledes, !c. Denne anden, Hans
Skriver , som her omtales i Viiscn , er det gaaet fast lige saa,
udi Kong Christians den fangens Tiid, at han haver mitzbrugt
sin Herris Gunst og Hyldest, og er der over vorden Hofmodig
vgtraadtzig, indtil paa det sidste, at hans Vogn heldte, o«
mandhaversiudtdereftcr, saaathan er overilet og tagen om'
Hovedet og kast i Fengsel, og hans Regenstad erhannemfw'
vilti midlerTumult, faa han knnde der med Me beståa, og
maatte gaa den Gang som den anden gik, blev hengt paa St.
Mortens Aften uden for Kwdenhavn, Anno Domini 1516.

X3X.

Skriver han tiener i Kongens Gaard, lM
tiener sin Herre det beste han formaar, der om

saa ville vi siunge : der tiene saa mange i Kongens
Gaard, men somme de lagde hannem Had paa,
med falste Hierter og Tunge.

2. Hans Skriver gaar for sin Herre at staa, ville
I mig hore hvad Netten formåa, jeg baver eder tient
med Mre : Jeg haver eder tient uden Falff og Svig,
som GUd ffal vcrre trofast mod mig , naar jeg sial Li
det ombcere.

3. Den Tiid jeg foer til Norge Land, jeg tients
sder som en Christen Mand , baade Guld og Solv
Oerstimkte: Nuer jeZfor edsrsNaade befort, med

Falst
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Falstog Svigsaa er detgwn, det kunde I selv be
tenke.

4. Den jeg havde der li! Staldbroder min, jeg
stienkte hannem baade Mod og Vim, og helst udaf
det beste: Han vil mig ikke saa lang Frist gwe, at
M maa vare en Dag i Live , saa naade mig lEsn
Christe.

5. De toge Hans Skriver paa Kiobenhavns
Vold, han raabte paa GUd fem tnsind fold, Gnd
lad det sig misiunde : De bunde hans Hander med
Bond saa starke, saa saare da monne hans Hisrte
verke, saa stride hans Syne de runde.

6. De sime Hans Skriver i Taarnet ind , og
hannem randt Taare paa hviden Kind , saa saare
monne han sig und^ylde ; I hvor Hans Skriver
han ganger frem, da raadcr han baade O.vmde og
Mand, I vogte eders Bom fra Herre Hylde.

7. Det er den Lon der jeg stal have, alt for min
Tieneste saa mange gode Dage, saa hielp mig, lEsu
HErre: Delede Hans Skriver foruden Bye, han
loste sine Syne saa hoyt i Skye, han saae den Ga
lle der vare.

8. Nu beder jeg eder baade Qvinde og Mand, I
bede for mig af Hiertcns Gwnd , GUd vilde mig
Synden forlade : Og der brande Lins i klaren Sky/
det maatte vel see baade Fattig og Riia, GUd teede
mod hannem sin Naade.

9. GUd teede mod hannem sin rstvis Dom, den
Tud ned af Galien kom , i Kirkegaardcn blev

han begrave«: Det er et Ercmpel af Himme
len stort, om Jule Nat lagdes han i Jord,

det siger jeg eder mine Benner.
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Her haver vi nu Ende paa de gamle Viser,
som os paa denne Tiid syntes at lade udgaa. Sette
her hos, som en Tilgift, tvende Viser om dc fornemmeste Byer
og Stceder hcr ere udi Riget. Denne fsrstc cr digtet ester
den Fadzon som Ranilds Vlsc er giort, og indholder Naun
paa alle deKisbstlrder, som under Danmarkcs Krone beteg

nes/ fra Rensborg indtil Staven, og saa igiennem
Oerne indtil Afstiler i Skaanc paa den

Svenste Grentze.
det springer saa vide om Land, Rendsborg er
tagen til Fange: Slesvig kom ikke til Husnm

i Aar, havde Flensborg vist det ffulde saa gange:
Sonderborg maa li.de det ynkeligste Mord, som
benraa varspaad for lange.

2. Tonning rider ad Bredsted ind, Tsnder bod
Ribe god Dag sin Herre :Christ vogte dig Vedel
ogsaa Kolding, Varde, Ringkiobing, og Lvmvig
med Vre: Holstebro, Tidsted, NykiobingiMors,
under Bigbsrrig Skive vil vare.

I. Horing og Seby og dertil Skaven, Hofbw og
Grenaa, Ebletoft forgcrte: Mariagger tien Randers
og Olborg By, den gteveste de Aarhuus agte, Ka
lundborg bar Slagels udi sin Favn, Kaarffor det
ikke formaatte.

4- Faaborg vil fare til Wnes By , for Medelfers
Pending og Klcrder : Men Othensee tager fra
gense sit Liv, Kerteminde hun dertil mader: Nyborg
vilde bcrre den Krone i Aar, Svenborg efter Ane
kiobing leder.

5- I hugge af Nagffof Hender og Fodder, og
Mariboes Syne udstinge : Sarkisbing gior paa
Surkiobing det Mord, som Nysted og Rudkisbing
sial tvinge : Men al den Pine som Nyliobmg bcrr, det
n- for Stubkisbing eene.

6. Ihug-
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6. I hugge af Stwge ey Hirnder elier Fodder,

Oringborg beholder sine Syne: Men Nestved stal
blive Skielsssr hendes Dsd, Som Prastoe monne
fort,ene: Hedding stal l«de saa haard en Straf, Ae
Kisge stal qvcrles udi Pine.

7. Og de ledde Rostild af Kiobenhavn ud, Ring
sted vreed Hcrnder saa same ; Alle de Beyrmsller
for Slangerup staa, De felde for Holbcck Taare ;
Nykwblng bod Ssborg tusind god Nat/ Helsingsr
vad Helsingborg vel fare<

8. De fulde Landskrone til Lundeby, Hun saae
der Malmses Spiir opstande: Christ siane Trcel
borg og Falsterbo, FraYdstedsogAhusesßaande:
Havde Semmershavn bleven hos Bee i Aar, Sul
lesborg gik Lykken til Håande.

s>. Havde Vardbierg i Lavholm en Ven, Enael
holms Bud til Halmsted vilde b<ne: Falckenbem
tllKongsback sende sit Bud, Luntherchun gav Elle
holm liden ZEre: Christ signe Tommerup ogsaaW
fflcere, Rodnebye deres HiertensKiare.

10. I bede forVitzbye paa Gudland staar, For
Rodne paa Bmngholm hin brede: I lcrse et parer

Fvanickes Siel, Aakirke formilde sin
AtNexo magtte fare fra LybstMand bort.

Under Danst Mands Ro og Glade. '

FVnne anden Vise om Kisbstaderne , er ikkun om de beinn.

denne?dls lagd afDoctor Morten Borup , som var en navn«
kundlg og lcerderMand udi Aarhuus , dog han hverken aive!
Aarhuus eller de andre noqen synderlig Lof, undertal

bver af de andre ere vel ellers
hvad heller man vil see til Gammelheben tter andre
AOGrdttog godßeleplighed, h/ad wMc Mandøs
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haver rsrt til denne Digt, som man ellers maatte vel kald
Libellum Famosum,om den havde vcrret giort i vor Tiid. Mel
efterdi den haver brugelig her indtil i Riget, lade v
den saa lsbe her hen under de andre.

U
6c

-lurka 32u6e H^^!^,
eli ralig, nec Wqvalis,

Artium oiticina
Omnium pulctierrim»

exerceB.
sc

ker rerrarum spatia.
2.

I'gce I.UKl)I8 KuNicaliZK
qvi6 Kcelelia^

l'ime KI9IB ripam mar:s,

dampelirig clama
ilre tua ltramina,

lHontennola z famola
litium certamine

Lt prudenna.

dulMB VIS VMula?

Kringe lorumZ
"lota tua gloria:

par 0l^«0^I^.
Hed luilti vomina:

Ve
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385DecliKi, cepitti

OOMINUB
Lrgo inaneB iamulg.

4-
Mullus ergo te Lausare

nunc
dlam qvi tecurn vulc reinare,

per avia:
alturia:

klu« sgpientia?
krXlatum per gramm,

l'emsre?er6er«
H.u6es in malitia.

5.
luto odlita,

kone supercilia:
Caput sc pe6e§ perclitl,,

Qangueg a 6 otticia:
Vita in pilciculis,

?rigi6a, rigicla,
pene exanimiz:

».egum bibiz sangvinemZ
ttoc nabeB prXconium.

Lx loqvacs ore tace,
<3arrula

6e tuo gaucleB c^eroZ
In tua luperbia,
6e tuo copig.

Pr ?etru« tie
2^2 L^m
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l'am mirilice ciocere
plnrima:

l?olsit in V^Ml^.
7-

Vc)B conlerver 'lrinitaz,
tanAorum plurimorum,

VobiB tlorer sgnHir33
C!lemenB sc I_2urenciuB

sc I^2mdertuBH
NeririB plurimiB:

sec! in omnibuB.
5 I N I 8.

En kort Historist Beretning om de
gamle Danste Kongers og Kicrmpers Tuds

Regimente og Afgang, af vore Danffe
Historier uddragen , og nu paa ny

colligeret.

Dannemarkes Riges Begyndelse , Guw
stige Lcrsere, overveyes og ansees ester de

AarsMaal, som Gaffams for haver antegnet til
Dannemarkes Begyndelse. Naar vi nu regne paa
hver Konge lige mange Aar hidindtil, da falder hver
Konge til at have regieret 25 Aar/ eller ved det Pas.

Skal

Aar efter Christi Fodsel 1671.
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Skal Danmarkis Riges Begyndelse regnes fra

Kong Davids Tnd,:c. indtil Christi FodselsAar,
da stal hver Konge have regieret 46 Am-/ om vi stal
efterfolge deres Meening , som forfoye Dannemarkis
Begyndelse til Gideonis og Tholcr, Israclitiffe Dom
mere deres Tide, da vil hver Konge tilfalde 50 Aar.
Ville vi videre forstrckke disse Rigers Begyndelse til
Sarug Abrahams Oldefaders Tide, da stal hver af
de fornevnde Konger tilfalde 80 eller 90 Aar, hvil
ket er utroligt. Derfore maa vi enten sige nogle
Konger at vare forbigangen og forglemt i Catalogo,
eller dem , paa de Tider / at have levet lamaer end
andre Mennester ; og ligesom disse to forste Menin
ger ikke aldelis ere at forffiude , saa siuncs og den tre
die Gaffari Meening meest sandru; thi at iblant fo«
rige optegnede Konger, da er hver tredie enten ihiel
siagen, eller forkortet sin rette Alder, saa de ikke alle
have naaet de 2s Aar, mensomme meere, somme
mindre.

Efter Sigfredi Petri Computatz ffal hver Kongs
fra Kong Dan og til Christi Fodsels Aar, tilfalde
ungefar noget meere end 1 2 Aar. In Summa her
om kand efter Belb. og Sl. Arild Hvidfelds Meening
intet vist Aars-Tal sattes eller aisns.

Ydermeere siger forbemeldte Sl. Arild Hvidfeld:
Vl vlde mtct hvorledes vore Forfadre haver rcanet
deres Aar. Det vide vi, at de have Milt Auret
ved Vinteren og Sommer , og da var ganaen saa
mange Vmtere, men hvad Tiid og Dag de have endet
det, vlde vi ikke.

ZulianusAnnus var ikke heller endda indsat.
, Dl med er os Rune Bogstaver, og den qam
le tzMft og Utcr, som brugtis udi fordum Dage

Bb 3 aft
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afstajftt af dennem, som fsrde os den Christelige
<Tro paa, og disse Latinste Bogstaver udi Steden
foyet, saa vi ikke vide noget enkelte/de gamle An
tikviteter, end det som de gamle Monumenter Steen
dysser og Hops/ baade i Danmark og Norge end
«?u udviser.

Wermeere en kort Ertract om Kicrmper
og deres Begravelser hos os Danste

i gamle Dage.
kaldedes fordum nogle drablige Strids-

mand, Balgere, Fegtere og Vovehalse, som
kaldes Krigs - Overster, Capiteiner , :c. Disse vare
«neeste Parten store, sterke og fsre Personer, som
Samson, Goliath og Sterke Odder, :c. DogiM
saa store , som Kierlingen haver digtet om dem ide
gamle Kicrmpe-Biser. Deres Begravelser , saavel
som den meenige Mands, vare udi Marken opkast
af Jord, og med Steene mesteparten omswt, hvor
udi hver Familie og Slege havde deres Begravelser
paa Hedenffe Mis: eftersom man ingen Kirker hav
de udi de Dage.

Paa samme Hsye komme de tilsammen, og hav
de deres Ceremonier : Men mit paa dennem var ge,
meenligen opsat 2. eller Z Steene , og der paa ell flad
VZ bred Steen , paa hvilken de offrede deres Afguder.

Det er om vores Kiampe-Sad,
At du - y deres Navn forgat.

Det



Det

Andet Hundret Viiser
Om

KiKNlper og Undre,
Som er

Genne Mist-Bogs
Mierde Hart.

«-V^AV-N^H^G^-H^M^OM

Trykt Aar 1764.
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I.

Bialkemaal hm gamle.

Dagen vil oprinde,
3? V Og Hanen gal paa Tinde,

Tid er at Odins Sonner
Arbeyd og Striden rommer,

i)' vaager, opper eder,
I Hovetsmcrnd frenurceder,
Af Adils Venner storste,
Hver er i Krig den forste.
Har som Haardhamded, byder,
De Vaabn' og Rolv som styder,
Same c,ndr' afgode SleZter,
Som lsber ey, men fegter.
Op, ey til lystige Gilde,
Ey Jomfru Snak hin milde,.
Men Hllders Leg dcn haarde,
Hver ffal mod Uende baarde«
Lar Drik og Leflen fare,
Paa Krigen tager vare,
Hvo Kongen trolig mener,
For Guld og Penge tiener:
Nu kand her Prisen vindes
Af hver, som trofast findes.
Bort Feghed, Frygt afbringe!
Om man stal Fienden tvinge.

Z

3

4> Den
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4. Den geveste blant alle,
Som vi mon Konger kalde,
Rolv, gav os Guld og Sverde,
Med Mad og Klcrder ncrrde.
Nu ligger han nedfalded,
Med Svig og overvcrlded«
Den stal en Niding vare,
Som hevtter ey sin Herre^

Forklaring.
Anette Vers haver dette Navn afßiarke K- Rolvs Svo.

ger, som blev stagen i Levre, hvorom Saxo i Anden
Bog, men Kæmperne opregnes udi Edda, eller af en anden
BiarkeSkiald! og er vel et af dea?ldste, som man haver, i
henseende, at det efter manges Meening var til nogle Hundre,
de Aar for Christi Fsdsel.

Saxo haver udsat denne Vise i herlige Latinffc Vers,
men haver udeladt de4fsrsteßiim, mensiuttersaaledesom
dennem alle: Denne Formaning og til-eggelse var udsa?t i
en gammel Vise, hvilken mange endnu pya denne Dag vide
atsiunge, som have Forfarenhed ogKundstab
storier. Men det var Nor Skade , at Saxo ey indfsrde denne
og andre i det da drugelige Maal ; hvilket er og ch beklage om
K. Frodes Gravsirlft, som ey heller blev indsat afhanncm i sit
rette Sprog.

D? 2 fsrste Gangvers findes end ogsaa i det gamle Maal i
den trykte Nordiffe Krsnnike i St. Olufs Historie, oq i Kon.
»ungaSagan, trykt paaSvcnst i V,singshorg 1670 5. og
ere her , det nu brugelige Maal udsatte. De andre to Vers
ere nogenledes udlæste af Gaxcs vidtwftigeDigt. Mentor
mod Skald saug samme Vise , der S- Olaf Konge stnldc stri,
de , saa hsyt, at ald Hwren vognede derved og lydde til Der
Visen var udsmngen, takkede de hannen; og sagde : Den vcrre
dem ret beqvem og tækkelig paa den Tid, og kallede den F>nus-
Karla-Hvot, det er Hoftnands Hvashed; thi den eagcde oa
nlstyndede dem til Snarhed og Frimodighed. Kongen aa3
hannem og selv en Guldring derfor, 0. s. s.
I Landnamma Saga , item spec. og c^mo.

L»2 tales oMSkegge, en Islænder, som seylede vidt omkring,
Bb 5 at
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at der han laae under Syeland, gik han paa Landet og grov
ißolvsHsy, hvor han kom ind og fandt K Rolv med Hial«
te og Biarke, siddende ideres fulde Harnist, mentoghanl
Sverd Skofnung og meget andet Gods. Med Sverdet vant
han siden mangt et Slag ; hvilket Sverd var det ypperste, som
nogen Tiid til Island var kommen, hvorefter og Islænderne
og Skaldrene have kalled et hvert gut Sverd Skovnung.

Kong Adils Mr Attil siges at have vmet Konge i Sverrig,
<thi deres <eldste Historicsiriver Lricus Upl^lensls , som levede
i det femtende hundret Aar, bruger disse Ord , p«.
tur, og Snare Sturlesen udlader ham, paa det Sted i sin
Norste Krsnnike , hvor han opregner de Svendste Konger,)
han siulde og have satt cn Huudtil Konge over DanlUmm!,
hvorom dog intet sindes enten i vore Dauste eller Nordste Kw
diker, hvoraf de Svensie dog have meget af deres, men allem
at det stuloe vme steedt i Norge: Men de Svenstehave d<t
nden Tvivl deraf, at een af de 5 Hsvdinger, som regieredl
Danmark, heed Huuding. Og i den anden Orden eller Len«,
keZum vanlN lEses : i Hans tima vart fem Hsfdinga i Taw
mark , og Gverckes Kunung stipade en Ragga ad var do
Kunung i Tanmarl. Hunding forsvarede sig og fsrhindrede
og fordervede andre (K.Erik Pomers Krsn.) kand derfol
mueligt til Spot af Landsens Fiendcr veere kalded Hund.
Hvoraf stal virre kommen den Fabel om Hundekongen ellel
Rake. Hvortil Mi»nnes haver vel hiulped og ellers ild«
forvendt afSaxo i K. Rolvs Historie, med hvilket hani
scrdvanlige Forhold han anstiller sig utaknemmelig mod vott
Nsrre Historiers Fader , af hvilken han dog maa laane at
bygge paa, omendstisnt han ey altiid bygger fasteligen
paa Sandheds Klippe. Tilmed haver dette end ikke nogen 3iig<
hed med Sandhed, i Betragtning , at K. Rolv (i hvis Tiid
ZoKannez forfsrer dette) roses i Rolvs Saga, og nogli
fieds i Edda og kaldes Agicetastralra Konga. ItematHrolft
Konger i Hiedru var mcstur mudr a Nordelsndum. Saa og
Gram hin giosiasti, siorlati 3: Fornemste blant alle Konger,
vg K. Rolf i Ledrc var stsrsie Konge i Nordlandene. Item hin
rundeste og hsysindede. Ja de drukke Rolf Konges , som en
fornemme Heltes Gkaal. N. Krsn. 27 S- Ellers taler vel
baade Saxo og Snorre om denne Hunde-Konge i Norge.
Udi gamle Riim-KroM lgltt Rolv sMedes :

Sven«
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Svenffe sicr thet med falffe ffundh,
Ath the sande Danste til Koning en hundh,
Ock at thet stulla? wedh myn tid ffe,
Som jeg stullK Danmarks rygce fforsse,
Men bade lhe tha santh then hwnd,
Jeg stullcr rcrth lathed them enghenlwnd,
Zeg stulla' saa latet hannem atthem got,
Ath ftmrcr stullcr theres nockcr hafve blot.
Mare them <rn at then samme hwnd
Han drauer ey op en ondher grwnd,
Komme the fore hans tand igen,
Som the haffve varet, the so eth mm, 0. s. f.

Jeg tor vel og sige, at de Danste og Nordste stulde for ladet
flg'hielsiaae, end have en Hund til Konge og saadanSpot.

Har ): Hoj, Saa kaldes Odin blant mange andre Navne,
hvilket Navn indferes stedse i Edda hvor Har altid svarer
til Spersmaalet, som Gangler gisr eller Golse.

Hilde ): Gudinde sor Kriig. Hildes leg ): Strid.

II.

Om To Dansse Konger, Hake og Krake.
3lDnnge drcrbte Hakes Sverde,

Flere Kråkes Penge ncrrde.
Hake drabt med starpe Staal,
Krake blev som brandt paa Baal.

Item:
Hakes Sverd hug ned for Fode»,
Kråkes Penge fremde Floden ft: forfrentMebe os

fowgede Skibe og Folk-)
Hake tog af Sverd sin Dsd,
Kraks faldt ved Ild og Glsd«

Forklaring.
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nu neppcligen gisrcs noget saadant ? hvorom jeg haver melde
noget i Betcrnkn. om Cimbr. Sprog, 122. Side.

Disse 2 Kongers Idratt og Eltdeligt haver vmet uligt, son
eragtes afVersene. Hake var den Konning, st>m rcgieredl
ester K. Rolv Krake eller Krage, som han indforer for den
Sextende Konge i Tallet i Gamle Rimkrsmke, og Hmtfeli»
striver, at Hake hevnedeK. Rolfs Dsd paa Hiartvar, men
blev siden slagen stiv: Og enddog denne stal vel ikke findes lM
mange afvore Historie-Skrivere, saa findes der dog Danste
Konger, som af cen eller faa ere optegnede. F. E. Her w
gierede K. Hener, dn' de Asier komme hid. Saa findes oz
hos en Deel, Alv, Asmund, Balder, 80, Ryge, Boge, ED,
Heidrik, Hiding, Halser, Sigfred, 0. a. f. See og Anng-,
nelscr til ste Vise. K. Hogen i Jylland beremmcs hsyt «f
GterbOdder, saafom dcrog tidtvare UndcrKongcriW
land og andchsteds under Over-Kongen afLedre. Her vW
og andre smaa Konger, Esmer, Sigfrid Horn, Ottilin. I«
og Konge?SZnner lode sig kalde Konger, hvilket og Greves
Hertuger og andre fornemme Herrer giorde undertiden. Hvol
om findes nok i Viserne. Historien om K. NolfKrakc dM
ves videligenafSaxo i haus anden Bog, hvor og vises Aar«
sagen til dette hans Tilnavn . Thi Krake bemerkede- fordum
et langt smalt Traee med afhugne Grene noget fra Bullen, fto
man kunde krybe der op ad, som paa en anden Stige. H»or<
af siges endnu her paa Landet, en Krybe-Krage. Ja O^
det stal endnu vcrre brugeligt i disse Nsrrelande, saasom det
og findes i Skaanste Lov. Men i Edda haver dette håni
Tilnavn sn langt anden Betydning , nemlig: fordi Rolf syn<
tes liden der han sad, (thi somme Mamd ere hsye, Kndrelave
i Scrde) kaldede Vigge ham en Krage, som er en bekiendi
Fugl, enddog Rolf ellers uden Scedet var hsy og anseelig
nok. Saaledes kand Saxo og Edda lignes og forligges sam<
men, at de ere hinanden lidet eller intet imod.

AfKrake, er KrcekkeZ: kroget Trte,Lejre'Krekker kaldes de
Trcrcr ved Ledre eller Lcthra i Seland.

K> Rolv blev af sin Svoger Hwrcvar flagen paa sit Slot
Ledrc, hvoraf de kaldtes Ledru-Konger, som i Sverrig Upsala,
Konger. Men som der blev sat Ild paa Byen , siges han her
som opbrcendt, enddog han ffal vcere der(en MM fra Nostlld)
begrave« tillige med andre Konger, Dan, (thi der vises og
Dans hoy)Olllf, Hamld HyllctaO og fieere. Siden ha

vel
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ver Skegge Islænder graved der i Hsycn og fundet K. Rolv,
hvorom tilforn i i Vise. Ligesom den anden Rolv (som med
Nordmandene indtog en Deel afFrankerig oa beboede den,kal
led afdem Nordmandi) opgrov en afde Gotiste Kongers Gra
ver, og efter megen udstanden Besværlighed og Forhindring
overvandt Gengangerne, forde ypperligt liggendefa? bortmed
sig. MNoria Island. Qeniorum lvlsc. hvilken og foruden Gl'ct
ters Historie opregner en anden nyere, som ersteedttilSkal
holdt i Island ved Aar 1500, hvor en iligemaade sioges ,ned
de Dodes Efterspsgelst , og blev ilde medhandled.

Udi Rolfs Saga meldes K. Rolv at v<?re ihieljlagen og alle
hans Kicnnpcr ; len K. Hiorvardt og hans Folck , og Skuld
K. Rolfs Syster at have regieret Danmark en stakket Tiid.

III.

Kong Regner Lodbrogs Fsrste Niise.
voved har mit kicrre Liv
For dig , o stisnue

Og drcrlxe saa lordsiangen stiv,
Kun femten Aar i minde.

Den om dit Bur kringboyed laa/
Men nu har Hul i Hime,

Skal nug og andr' ey meere siach
Ey Ziore Skad' og Smerte.

Forklaring.
og eflerftlgcnde gamle Vise er i det rette gamle

Sprog indfsrdc lStefani Antegnelser og Forklaringer
over Saxo: hvilke ere komne fra Magno Olavio af lisland
med fieere de gamle Skaldre Sange, og oversendte til D°
OlufWorm, vore gamle Sagers meget kyndige og forfarne
udforsker.

Historien haver sig saaledes: Thora Borgerhiortur eller
Thore Hiort var K. Herouds Dotter af tester Gylland, som
fik K. Regner as Danmark til Egte paa denne Maade: der
roud og Bose havde hiemfon det med Guld, Bogstaver be
malede 3Eg af Biannlaud, med saa stor Lwsfarc, hvorom
Sagen handler vidtlostigen, da sandtes en llden Guldfmved

Orm
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Orm (irlingur gulla-lytur) derudi , hvilken Kongen gav sin
Dotter til Tandfcr (): en Gave, naar Bern finge Tlrnder) sm
opfsdde Ormen, til han blev snart saastor, at hanlaaoni
Jomfruens Bnr, og var som et grumt og forfærdeligt Trold,
saa at ingen torde kumme til Jomfruen, uden Kongen og de«
som gav Ormen Mad, nemlig en Ore ti! hver Maal. Derud,
over lover Kongen itte at gifte sin Dotter, uden til den, som
dette Udyr kunde tage af Dage, og gaa i Buret til hende. Dei«
te torde ingen vove sig til , forend Regner SigurtMingi
SZnkom, som blev kaldet Lodbrog, og afhamLodbrokaal
i Landnamma Saga. Regner havde og prsvet siigt medjin
fsrste Brud Latgrethe, som og havds sat ell Hund og en Bmn
for sin Dsr imod ham. Saxo.

Der findes vel nogle mlige Omstcrndighcder hos dem , son,
denne Historie bestride, saasom blant andet , at Saxo siger al
detvar 2 Orme, Joh. Magni 2 Bisrne, Locccnius 2 grun«
Dyr , Meursius 2 mcrgtige Kwmper , som herved ftrstodes,
Men nogle af disse Meeninger kunde forliges , og om de O
lunde , bsr Saxonis , som den wldstes , at gielde meest.

Ligesaa blev og Alvida K. Sivars Dotter af Gutland lw
Varet af 2 Orme,hvi!kcAlv,K.GigersSen afDanmark,drch
te og vandt Jomfruen, som dog heller havendeLysi tilKntz
ind Kierlighed , blev en Skioldmo og stridde lernge til SM
til hun omsider blev anden Gang vunden, til at va?re Alfs Hm
stru , hvorom Saxo videre melder. Gaadanne Dyr saittell
syr Dsrrcne afFrygt si'r Kitrmperne, som ville borttage dm
Disse Jomfruer kaldes Skemma meyar, afSkicmt,): Scn««
Kammer, hvordeindeluktes afGkamr,?: kort/ snever.

Da nu Regner havde skudt sit Spyd i denne gruelige OM
og dcn strakte sig forfærdelig mod Dsden, gik Tora ud og spO
dehvohan var, men Regner svarede med denne Viise, so»
nu e? indfttt.

VI.
Kong Negners Anden Vise.

/Lfterat Kong Regner havde mist vedDedensinDronM
Tore Hiort, seylede han udcifDanmark, og kom til en

Havn i Norge, hvor der laa en liden Bondegaard Svangen!»
Ved Agtzesiden. Der fik han at see en overmaade stivn P<
se , «'om Vgr holden fyr at v«re deres Dotter, som der boede,
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og uKvntes Kraka eller Krage. Hende lod han kalde uopaa
sit Skib; men hun vilde ilke med mindre Kongen lovede, at
hun vei og foruden Skam stulle komme derfra igien. Hvils
ket Kongen og awrde, og der han begyndte at vme glad med
hende, qvad hun denne Viise:

en fornemme Ridder,
Hos en stiVr Jomfru sidder,

Dog han mon Kronen fore,
Skuid' ey dromt hend' at rsre.
Ustammet ssal du hende,
O K'onqe ! hicm hensende,
Gom var tilforn udlovet,
For hun sig hld bar vovet.

Krage var dog ikke disse Bsnderfvlkes, som man
tankte, men K Sigurds Fofnesbanes Dotter. Sa«

kaldtes Sigurd, fordi han var Ormens Fofnesbane oa Ode
legger. Fafner hedfaa, fordi han favnede Guldet og laa
oerpaa, som ellers Drager fordum gwrde. Om K. Sigurd
sindes videre , Edda, og endda meere i K. Regners Saga.
Enddog dette var hende selv alleene bevist, dog kunde Regnes
som en klog Herre, vel kiende, atbunhavdeikkeßondeSder

som Otters Moder og domte
hIYt om den paltuge Syrne, som og vogtede Geder. Saxo

"bende, M Dronning.

See her en Serk, min Gave,
Som Tore for mon have,
Med Guld og Solve-Brcmmer,
Den dig jaa vel beqvemmer.
M< d hvilken Haand hun siiorde
Det Verk, og meere torde.
Hun var mig tro i Noden
Og tcrkkelig til Dsden.

Derpaa svarede Kraae iligemgade udi Vers'
Jeg tor den ey beholde,

Som



Danffs Kicrmpe-Viser.398

Som Tore giord' hin bolde,
Med deres Solve - Bremmer,
Den ikke mig beqvemmer«
Derfor jeg Krage heder,
I de kulsorte KlKder.
Jeg gik i Grm og Sanden,
Og Geder drev ved Stranden.

Videre Antegnelse.
/Efterkommerne have tidt taget af disse og andre gamle Viser

og underlige» omstsbt dennem, saafom det og her er sien,
hvor der sees Forandring paa Navne, omsia?ndigheder og m
det meere, ligesom Regner, hvilken her kaldes Regenfred (om
hvilken i vore og fremmede Historier) stulde tiene da i K. Si<
gursHof, der han selv var en vcrldig Konge over Danmark
og fieere Lande. Item at han ledte saa mange Aar efterø
hende , og siden fsrdte hende bort til Hest og ey til Skibs, dog
begge Deele kunde siee , fsrst det eene , saa det andet. Sao
kaldes hun her Svanelild; Men af Saxo Svanlang, og el>
lers i andre gamle Skrifter , Aflang. Svane haver vcrret el
Qvinde-Navn fordum brugeligt hos os, som sc.s heraf og
andre Viser. Item Edda SvanhildeDsttreSigurdar hun
var alra kvenna fegurst; men Svanhinde eller Svanhvitat
var et almindeligt Qvinde-Navn , saa og Svanleda og Svan
hild. Hun var en Konge-Dotter og dog maatte vogte Geder,
ligesom Gyrithe, K. Sivalds Dotter, item Regner og To«
lald , den Svendste K. Hundings Ssnner blevr tvungne af
deres Stiv-Moder til at vogte F<r. Saxo i. og 7. Bog.
Visen lyder saaledrs.

springer nu saa vide , Saa vidt over alli
Land; Kong Sigurd haver sin Dotter mist,

Hun blev hannem staalen fra. Imeden jeg rider
selv een?.

2. Det var Sigurd Konge, Han svsber sit Ho/
vet i Skind, Saa ganger han i Hoyeloft, Fos
Riddere og Hosmamd ind.

Z' De kasted Terning pag Hord, De Terninger
MlP
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runde saa vide, Det fald Regyfred Kongens Son
til, Han ffulds den Jomfru oplede. I meden jeg
rider selv eene.

4. Han ledte efter hende i Vimere, Han ledte ef
ter i fem, Ikke kunde han den Jomfru finde, I alle
sammen dem.

5- Det var Regnfted Kongens Son, Hanreed
i gronnen Lund, Der nwdte hanncm en liden smaa
Dreng, Alt om en Morgenstund.

6. O hsr du det mm liden smaa Dreng, AltlMd
jeaslgcrdig, Den fsrste Jomfru der du veedst, Og
den saa viser du mig.

7- Hor I fager ungen Svend. I tage detkke til
vrede, Den forste Jomfru der jeg veed, Hun vogter
HerrTaborsGrder.

8. Hendes Kiortel er afKidffind, Hendes Kappe
af Badmel graa, Hendes Haar det ffinder som
spunden Guld, Imellem hendes Hcrrder laa.

9. Han reed over de Enge, Igiennem den tykke
Der fand han den Jomfru, Hun gente de

Geder fra Korn.

10. Han tog Hende listelig i sin Arm, Klapped
hende ved hviden Kind, Jeg beder dig ved den sverste
GUd, Du slig mig Fader din.

11. En gammel Mand ermmFader, Han gelp
mr de Geder afMose, Selv da heder jeg Kragelild,
Mm Bord v,l jeg ey rost.

l2< Det var Regnfred Kongens Ssn,Og han
"i sin Kmv : Du stalt sige mm Fader dm, Elley

det stal koste du Lw.

13. Sigurd Konnmg heder min Fader, Oa
Hronnmgen ermin Moder,Selv da heder
lttlilh, Det Navn sommer nnZ at dcm>

Ec 14. Det
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14. Det var Regnfred Kongens Son, Slog o
ver hende Kaaden blaa, lofted han hende saa listelig/
Alt til sin Ganger graa.

15-Og han reed over de Agre, Og han reed
ver de Tofte , Efter lob den gamle Mand / Saa
fast paa Kragelild raabte.

16. Han gav ham baade Guld og Solv, OZ
dermed lol> han bort; Saa forde han hende saa li«
Mg, HiemtildetHoyeloft.

17. Nu haver Regnfred Kongens Ssn, Fw,
vundedald sin Harm, Han sover i saa gladelig,W
sin lomfrues Arm.

18. Nu haver Jomfru Svanelid Forvunden O
sin Qvide, Hun sover i saa gladelige, ved sin KW
ges Side. I meden jeg rider selv eene.

Der findes og en anden Vise siden, som og nogenledes
kommer overeens hermed. Men fieere saadcmnc korte Visn
i et Sangvers, baade Regners, Asiavgs og hans Ssnntts,
findes i Kong Regners Saga, og i Haandstrevne Norste
Nike. 0. a. f.

V.

Kong Regners Tredie Vise.
3V>i hugge med Kaarde, Der Ormen hin svale,.

Jeg overvand. I Sverrigef Lande og
forsande Gik mig til Haand. Jeg hende vcrrd tyb'
te At tage i Favn. Saa vide gik Rygte af Lod<
drogs Navn.

2. Vi hugge med Kaarde, Fuld lidet til Aare M
var den gang. I Oftere strande Med blodige pande!
Saa mangen svam. Da gaves de fugle Spisen saa
nmd, De radder vi kuulte i Oresund.

3. Vi hugge med kaarde, Paa bagen mig naad
de
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de Kun tyve aar; Der otte lareler, Som armeste
traller Fulde til Jord. Der lukies saa mangt Et
Sje lil, Det spmdes vel langt, jeg sige vil.

4- Bi hugge med kaarde I striden bin haarde Til
Odlns hlem. De Heljmgcr q«nge, Bor flode kand
tvinge Den Bexelstwm, I ffiolde oa brmme, Da
beed den odd, Der sverdet mon grine/ Blev bolgen
blod.

5. Vi hugge mcv raulvc, ingen sig sparde,
Men maatte staa. Herod mon falde, Saa kcrk
over alde, Paa bolgen blåa. Man ingen kand
minde Til stibs, som han. Han msdte fin Fiende,
Alt som en mand.

6. Bi hugge med kaarde, Og ffiolde nedlagde,
Da spydet blank Med jernet hin haarde, Deruden
old naade I mangen sank. Kong Ravn der mon
kvide Afbanesaar, Og blodet rand stride Af hoved
og håar.

7. Bi hugge med kaarde, Og ravnen sig spaaede,
seden braad. Bi redte paa love Bilde dvvr af

siove En davre kaad; Da pllene stodte, Som hagl
af sty, Og buerne hodte, der gik as ry.

8. Bi hugge med kaarde, Og sverdene raabte,
I hsjen ffy. Paa Uldene hede Blev Ejsten hin lede,
I vaabengny; Hans guld vi mon tomme, Dend
hjernemost Sprang af dem i stromme, Som vand
afpost.

9. Bi hugge med kaarde, Bi hmdede sverde, I
mandeblod; Da klovdes de ffiolde, For Boring
holms volde, Afpile og stud; Kona Bolmer vi lav
de Et birtings bad, De hoge Nok til sinmad.

10. Bi hugge med kaarde, Dend strid obenba-
C c 2 N/
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re, Tog overhand. Der maatte da falde Kong Fre
jer med alde I Fleming land. Paa pandser og sver
de Der blodet fiod; Hver Jomfru da kcrrde Sin
boles dod.

ii. Vi hugge med kaarde, Slog'inden stibsbor
de foruden tal; ved Engellands side Sex dage vi
stridde, KongVatioft falt; Der hulde vi messe Og
ottesang, Saa det udifcrstsOg odden klang.

12. Vi hugge meo Zra jvewene haarde,
Da regned blod; Der ravnen fik fode af dennem,
som dode ved Bardefiod; Af giftige pile Saa hart
det beed, As panden mon ile Hin blodig sved.

i). Bi hugge med kaarde, vi giorde os haarde,
Med sorten kunst; Vi brynie brode Og hielmer af
stodte Uden ald gunst; At rore de buer Det var
siig harm, Som stionne jomfruer At tage i arm.

14. Vi hugge med kaarde, Der fienden erfarde
Vort vaabenbrag: Hvo ikke undflyde, Men os vild'
Mbyde, Ej saae meere dag. Det var som at kysse
En enke ung ; Vi monne dem tysse I ssvnen tung.

15. Vi hugge med kaarde, Hertiof sig vaarde,
Og brugte been: Paa Brkenoers lande Ragvalder
forsande Fik dodsens meen; Da greeb der stor kvide
Dend hoge-fiok, Thi Ragvald i stride Dem staffed
nok.

16. Vi hugge med kaarde, Den eene tvert over
Dend anden laa: Irernes Herre Tord' ikke udffcrre
Sin siendes bag. Af krager ravne K. Marstens
krop, med fiere mand savner, Der aades op.

17. Vi hugge med kaarde, Saa mangen helt
torde der yppe kiv, I oddenes tmtte, Der Agner
zilssttte Sit unge liv, Han haver Ziord mange

Saa
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Saa bangekaar, Nu monne han lange Sit ba
nefaar.

18. Vi hugge med kaarde, De helee
Nokbrocked i, Og Endils ulve De lettere smule,
Opstugde fri. Som jomfruer stenter Det lifligt er,
Saa tidt jeg paatcenckerSkioldungers fcrr.

19. Vi hugge mcd kaarde, Der Harald Haars
fagre, Han falmed fast. Han plejed at gille,Nu
endes paa lille Hans fryd med hast. Der bukked
Kong Brn Paa Ilesund; Debleve som bsrnNed^
stagne i grund.

20. Bi hugge med kaarde, Saa jernet hin
de I stykker brast; Konger tillige De maatte os
vige Og holde fast. De vare saa faa , Som kvade

De Irlander laa, Som fiagted ftr.
21. Wi bugge med kaarde, Skjoldbider vi baare,

Saa hsjt i vcrr ; Forgyldene spyde De pandsere pryde,
I stykker gihhver Mand kunde vel kiende Om hundred
aar, De pladser, hvor denne Skermydsel var.

22. Bi hugge med kaarde, Man k<rk der vel tur
de Gaa frem sin ve); Om han end mon dvele, I od
denes eele Ervldrig fri. Hvo arges og reddes, Han
ikke staar, Af angest han svedes For dsden hamd.

23. Bi hugge med kaarde, Saa stal mand det
made I sverdt trok, At karl imod anden, Og mand
imod manden Kand staa i trop, Deri monne hvile
Det adels blod; Hvo jomfru gille, Skal have
mod.

24. Bi hugge med kaarde, Dog Dyser hin snare
HarvundetW. Hvor stebnen viltrette, Bi ef
ter mon strekk?. Jeg lstnkt' ej til At Ella stal tmn-

Cc 3 ge
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ZeAfmig mit liv, Der jeg kunde sprenge Med blod
hans stib.

25. Vi hugge med kaarde, Bi ville ey spare Af
hiernestal Godt sll at tylle Og halsen at ffylle, I
Odins sal. En frejdig ej grader. Imod den dod,
Men mere sig glader, Haner hamsod.

26. Bi hugge med kaarde, O vidste de maager,
Min vir og qval! De stulle vel blande Til Ella for
sande, scm bestenstaal. Thi han lader orme Slide
mit Liv , Op fonner og stormer Og ypper kiv.

27. Vi hugge med kaarde, Mit liv nu geraade
Paa helding staaer. Veoglerog orme Mit hierte be
storme; Dog naac jeg faar Slw fonners sverd druk
ned I Elles b?od, Den sorrig er slukked Og givei)
bood.

28. Bi hugge med kaarde, I stagtnmgen
Halv hundred mand, Mln' ojell' at lukk«'/ For doden
<lt bukke Jeg tankt ey end. At sarve mit sverd Saa
ung jeg nam, Jeg styde ingen fcrrd. Kom dod saa
Zram.

29. Hcrt op o Rune, Nu lader jeg stunde Til O
dins gaard; Han lader mig kalde For kemperne alde
Atscrttes til bord, Hvor der stal nedsvellcsßaad' 01l
VZ miod, men llvet nu qvceles, Jeg doer dog sodt.

Forklaring.
Viise haver den vidtbersmte Dr. OlufWorm ind- ?

fsrdt og forklaret , som den fandtes i det gamle Sprog
digted af Kong Regner paa hans yderste, der han var tast i
Orme-Taarnet afKong Ella i Engeland, saasom denne straf
fordum var i brug , som kand sees af Edda og fiecre Viser, og
endnu fortælles nok om fligt i de Fabeler, som kaldes Eventyr
hos gemeen Mand. Ellers lwfe vi og i Beskrivelserne om A- '
merika,og Montesuma/sordom Konge i Mexiko, havde Orme-
Kellere.

V'^
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Visen udelader jeg derfor i det gamle sprog, men sover den
hid i det nu brugelige, lidet anderledes, hvor fornoden gjor
des , end jeg den haver fundet udsat for mig.'

Kong Regner Lodbrogs Idrætter og endeligt bestrives vide«
ligen afSaxo!ldi9deßog,enddosher ogsaa opregnes noget,
hvorom intet findes der, saasom og i gamle Rimkronike meldes
om, at han vand Grenland veddet halvniende hundred Aar
efter Chnsii Fsdsel , naar dog Grenland moxen ide Tele med
Norste Folk stal aiierfsrst vcrre besat , uden at Landet, som tros
ligter, haver fsrvcrret beboet afSkrcelinger, someretandet
Folk af Tartariet eller andensteds fra : som noffom erfares af
dem , som hid fores med vore Skibe fra de Pladser, i det de
have intet Gemccnffab i Sprog eller andet med de Norste.
DisseGkra-'lingcrafhvllke landetog kaldes Skrcelinga <
menes nu at have faaet fiet vverhaand og edelagd de Nordste,
som beboede cn deel aflandet. Andre mene at de Nordste, ere
der endnu , hvorom kand lcrses Arngrimi loner Bog om
Gronland udgiven afßisv Tord i Skalholt 1688.4. Men at
mand endog i det Romcrste Rige haver da vidst af Grenland
at sige , kand sccs afKeiser Ludvigssda vidst af Grenland at
sige, kand sees as Kejjer LudvigsM Pave Gregorii breve,
i hvilke det ncevncs.

Dette stags vers ere kaldet Krakemaal og Bjarkamal afPaa
finderne, cllcr at det er giort ester den maade, som Bjarka«
mal. Og er det synderligt her , at det som ellers kaldes Om
kvadet , og.staar sidst i Verset paa andre Viser , kand her hede
ForkvEdct , eftersom det scettes ferst, og meeningen i alle Ver
sene cr lom begyndelsen lyder, idel kaarde.hng og strid , som her
mtlgen efter Poetiste viis paa saa mange stags maneer be
strivcr

i. Sanavers. Her indeholdes korteligen Historien M
Tore Kong Hcwts Detter afGautland); Gotland, Gylland,
sum cr en deel afSverrig og fordum havde sin egen Konge eller
Jari, enddog Danmark blev og tilforn kalled Gotland i Ed»
dl«, og Jylland Neid-Gotland.

2. Sangvers, Osterstrand erHsterssen. Vi kuulte):b>
grove , nedsankte der de dode rader, og legemer : Men fuglene
Mes vel , hvo'-' der steer stort nederlag.

3- Om de 8 Jarler eller Grever, som Regner i sit 20de Aar
stal have nedlagd vedDinumine eller Duneminde ogDyntt
strsmmetn nsww, meldes ineei om i KreMrne, ej heller

Ce 4 s,iz



406 Danffe Kicrmpe-Viser.
»m dlsse eftcrfslgende i de Vers fom komme ester:
K. Elsten, K. Volmar ved Borringholm. K. Frcjer i Flemin«
OM lande?: Flandern. K. Valthiof ved Englanws og den
And ved Bardafior. K. Hcrthiof K. Srn i Ilesnnd, og
Tre IrlKMdsse Konger. Jeg mccner, at disse have kun va>M
Gis-konger, faasom Kongernes SZnncr gemeenligen
»elsom og andre Smaa-ogUnder<Konger, (hvorom mcer i den
anden VlsesForklaring) som ellers kaldtesFylbes Eonaer.Nes,
se-Vlg-og Hcrrcts-Konger, Item Skattc-Konger/sordi de ra<!<
be tun over et Fylke, Ncss eller Herm, og stode under de
More Kongers befaling, og gave stat til dcm, mcn do«
morde de sig bersmte til soes, og forhverved sig der gods og w.
Dette holdtes for en lovlig stik yer i Norden; Hvorfor der oa<
saa» de Nordiffe Kongers Krsniker er saa stor forandring o,
«lighed udi Kongernes Tal og Navne, i det nogle fore undw
«ldendtttestags Konger md iblant de Store Enevolds Koll«!
ger. Foruden det, at der og have vceret sine af disse end«
det gemeeneKongetal medfsrcr. Udi gamle Islandstc Kw
tztendoms-jaga tales om Kong Dagr i Danmark, og ida
gamle paa pergmen hgandffrevne Nordssc Krsncke omDampl,!
vgsaa Konge i Danmark, jai Edda opregnes mange Konger i'
her» Norden übekiendt for os.

Sanere der endnu Smaa Konger i Indien, Afrika og P
merua, saasom fordom i Kanaan, hvor losva overvandt
saadanne. Om dette flags meldes og ttbt i vore Vi ler
Kongelige Bsrn, Grever og andre store Herrer, som va«
fatte over noget land og folk, kaldtes og Konger, wm Mck,
'5 Bogs 33. Kap 5. v. Ellers la>se vi at Kong Frode
gode havde 220 Smaa Konger under sig.

DeHelstnger ginge tilOddings Hjem ?: bleve staane!
thldastuldedefarctilOdin. MdelmemogToreHelfinadc,
res begynder, kaldtes som havde fordom dercs
«gen Konge og Lov. Her ere ellers Helsingborg og Helsingsel/l
«tem Landsbyen Helsinge hos os. s«"'z'.u^

Vexel-strsm): Vistola, da kalded Ivu og vest laa
Hamle havde andre navne til adstillige Byer, Floder, o s f.
end vi nu have. F.E.Strcdet kaldtes Nsrvasund, oa esttr
Mgles meening Xantus i Phrygien Valdstjalf, Tanais,
Tvcdda, 0. s. f.

srine, som de grumme dyvr, nåar de
Huie blde og stade.

5. Her
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5. Her bersmmes Herod, haus Svogcrfader, som stal vE
re falden i staget, maa ssee der han bialp Kong Regner mod
sine egne oprsrste undcrsaatter. Johan Magni i sin Svenste
Krslukc siger, at man veed intet visi herom.

8- Denne K. Elsten, man vErct den fornemste i Harald
Klaks parti, nwd hvilken Regner stridde paa Uldhede i Svcr<
rig, svm kaldes her Uilar aker og afSare, Lancus Campus.
Her stal have virret cn herlig Kongelig gaard, hvoraf nn dog
gandske inict findes , svm kand vidne om, hvor den har siaaet,
uden det, atafN.Kronikestnttts, at dend maa have lmret i
egnen vedUpsal, hvor der endnu er og kaldes Uller akers
Herret. Ellers finde vi og at Ejsien eller Inger Ildraade blcv
endelige« ihielstagenafLodbrogsSsnner, saa at een af dem
Bisrn lernside, indtog saa Svcrrig, o. s. v.

Sverdcneraadteo: klingede, strege efter mandeblod.
ii. Her tales om Odda-messn, Oddenes eller Sverdenes

messe ): strid , hvormand hsrer sverdene sinnge. Dette siger
han, som dend arrigste hedning og Guds tienestes og ords
bespotter.

i z.M gwrde os haarde. See herefter niende Vise. At siri
de var dem saa kierl, som at snakke med jomfruer, drikke sll og
n;isd,som oa i i7de ug iBde vers udi Kejser Karls Krsn: som
vi have paa Danst, staaer der, at hans mamd vare gladere til at
siride, end drikke Min, naar de vare tM'stige. Saadant sinder
mand og tidt i Viserne.

14. Dette ssede i en part afEngelland,som detgamleSprog
lyder, a Northumbra, hvilke dc Danste daade da,saavclsom og
tilforn og siden dcssgte med indfald og krig. Northnmber
land Af. Norphan'hnmbenlano, som ligger norden for den fiol)
Humbcr. Der tales og tilforn om et Slag ved Engellands
side eller Engla-ncff. MeenuMn cr: De Danste havde denne
part af Engelland til og fra i mange hundrede nar.

is.Ragvald,enafK.Regncrsssnner, for hvilken hoge
nc ssrqedc,. at de havde nnsi hannem, som staffedc dem fede
af de siagne; striden.

16. Ir« ncs Herre. Kongen i Irland , K.Marstan, som
eitsrdeudstErc sin siendes Bag, ?: han va? saa md, al han
ej tone stag i smden, der at overvinde fienden, og udstcrre hans
ryg i mneulve-Mr Dette kallede de Blod - srn.
Blodigle, og Nodmsil. Udigl.Rimkrsnike om K.Regntts
Ssnncr, s«n straffede K. Ella saalcdis, sindes dette.

Cc 5 M
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Vi grebe hans (Regners) bane i krig utryg,
Vi ssrwe en Orm oppåa hans rygh,
Ther strsdde vi uchi saa l<Vagcr salth,
At han af sorgh og pyncrblev kvalt.

De vare ypperlige Krigsmand , og hevnede deres Faders
dsd, og dr«dte K. Ella i 'Engeland. Sigurd Ormsie tog
Bieja K. Ellas Dslter ti! Hustru. Der var en K. Ella wnge
tilforn i Engelland, om hvilken ogsaa mcrldes i Historiew
<HKronc)l, : og SlgebcrllGenuar; Kron. til Air
599. Men med denne Ella stede det l Chnsti Aar 867- som
Dr. Worm beviser afAlfredi Kronike. See og om det fom
geN.Krsn:nB:S.

17. Agnar, ecn asK.Rcaners Sonner, siaqcn afEgil.
I Oddenes trette. I Odoa scuniu ): Isnu, / nåar svw

dcne klinge paa hinandcn?og ligesom skiendcs, sendes og trettes.
iF.Endlls UlveEndll var en hav-gud/hvrs Ulve ere de grag>

dige siste, som fortare de dsdc, helostgeoden, som og dw
for kaldes Lupus , ): der blev hell opa'dt affiste.

Sklold'Unycrs fKr): Danstestongers,afsc. Skiold, lige» i
som de kaldes Knutlinger afK. Knud : og de Svenstc Ingliln',
ger af Kong Inge,

19. HerafsecsatK. Harald Haarfagn- den fsrsic Enevolds l
Konge l Norge, stal ide twcr stridet med Kong Regner.

Paa tille. ); Stibsdmcken. Oen Haffru dandjer paa tille.
(Udi Visene Tllle. T- Tlcl. A. 3U. As. B- Bord, Bredde i j
Moet, og det i staalden, hourpan Hestene siane. Peder Basse!
fordum Landsmand paa Meen, lagde, nc Bønderne kunde!
vel siane i Kirken , alligevel de stode Me paa tille.

21 Sboldbidere): Sverde.
22. I Oddenes eele. ):Slobregn, nåar det regner med

desiarpepile. Menlngen er: Dodcn flyer for en frimodig l
mand i krigen, men solger efter den ra'dde.

23. Gverde-nok): Naar svcrdencudtrekkes. I disse Orl»
siger Regner, a: ret Adelstab bestaar:

Hrokve ej degn syrie degne,
Det var Drejngs adal lcjnge.

Thcgn og Dreng betyde tilforn Mandhaftig. Godur Drejn-
MrxGodKngsMssnd. Drejnstab, Mandighed. Ohrcjngr,
Umandig. Thegnog trcxl. Thegcn .1: fornemme tiener eller
Minister. iNHirdstraa, Sv..Lsver ogOtfrid. Tll^degrns.

Til-
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amlllum tignarmanno : Plejer ej at omgaaes med fornemme
mcrnd. D'.sse ord ere siden komne i ringer? «ard.

24. Dyser cn de Gudinder, som udsendtes afOdin, at
indbyde dem nl sig , som fulde i krigen.

25. De mandhastige Krigs-Helte trode, at de siuldc efter
dsdcn frem sor andre vel medhandles afOdin og dukke i hans
salafderes Hjerne stale, hvilA de tilforn havde ihieisiaged.
Det giorde de og stundum, men de levede. F. E. Aibo,n de
Langobarders KouninF oad sin Dronning Rusimunda drikke
med sin Fader, de Gepiders Konges Ho
ved stal, som 5"« havde drlvbt; hvilket hun ftmleoes togtil-
Hierte, "0«n lod ham derefter sormyrde. P. Diac.

26. Maager. ): Sonner. Nu bemerker det stegt oa
sandstad. "

29. Hattov. Ha?ta ): Holde. Han har intet ved athwtle
Jeg hcrttc mig ved den byrde / si gi. Nimkron.)

Han ropce fasth og bad them ha'the,
Hvadh gisr i nu i undhe vcrthe. (udi H. Ivans

Haandjkr. gl. Saga.)
Jeg leer dog ssdt. Som Agner og giorde. Saro 2den Bog,

og mange andre, som ginge saa glade ti! dsden, af begiEilla
hed til det vellystige levnet, som de siden stulde nyde hos Odin.
Regner ender nu Sangen og Livet tillige, saasom og Ha.'mulft
der, Asmund Prude og andre siunqe om sine bedrifter : deres

dsds stund. Jo fieerc de havde drcebt , jo ypperc skul
de de siden vtrre i hsjsa'det hos Odln.

Dette stulde va're deres

ENDE.

Atzbjern Prudcs Vise.
Moder mln Svanhuide, Som boer i Dan-
marts land; Det Mm fta mlg vide, Din son

docr nu paa stand. Hans haar du e) i sommer
Faner byrjled eller kcrmt ! Hg« aldrig til dig kommer,
Thi fterdel har ham klemt.

H.Dtt

Tilfulde, som en mand. The degen. B. EM er eg van at fara
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2. Det var alt andet hicmme, Da mellem jraal
og vegg Bi jade; ffibtt stemme Sig lod ved vind og
dregg. AfHordeland vi fars, Saa drukke miod og
HZi med snak. I wver-lnare Jeg er og vikinydsl.

9. Det var alt andet hicmme, Da med os Orm
saa frek, OZ sieere m,Pw fornemme, Stod i forstav
nen kak. Vi med de lange M 3 Lagd' ind iOrckmd.
Nu Ml mig trolden gribe , Og mangelund. '

4. Det var alt andet hicmme, i striden
lod Blod-tsrsug fugl se? svemme. Saa helti
blod: Han stridde hgrt at vinde, Saa vm>n
se faar, Bed fiodens Isas nnnde Hugg
star.

5. Det var alt andet hiemme, Der jeg ved Elve>
stEr I Senden torde ffremme Med hvasse piil og
sverd Den ficnde, Orm mon vceds De kolv' i siende
blod, Enddog de var'ej rcrdde, Faldt dog hvermd
for fod.

6. Det var alt andet hiemme, Bi sammen var'i
hob, Jeg kand det ikke glemme, Der var Hok, HM
Hrok , Og Toke ; Odvards fenner , Got, Glummer,
Store, Gejr, Samr, Semmg; Jeg nu rsnner Ej,
meer stig fryd og fejr.

7< Det var alt andet hicmme, Bi fore paa den
sirand, Jeg kand det fuld velgiemm:, I hu og god
forstand; Der vare Hogen, Hram, Samt Tome,

Gram, Hjelm,
Slefnir, Grim og Hm.

8. Det var alt andet hiemme, Bi havde sig og
lraa Til krig og strid at fremme, Jeg aldrig raadde fra/
Bi brugte hvajsen kaarde O,g hugge nedforhaand:
Men Orm det bcste giorde, Og fienden overvand.

9. Hvor Orm sin pande ffuws Fast rpnt' ogjanp
re
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re sis, Om han saae kuu tllfulde Mn pm'og qvale siza.
Han toffe-kcmpen lede, OZ om nogen raad stod til
Betalcstuld' ivrede, For ha« mig plage vil.

Annierrnmger.
t?>er vare mange andre, smn efter K. Rcgners waade, spregt

uede paa deres yderste de sorrige afsig bedrevne mandli
ge Gierningcr, og det i vers,saasom Halmmmder nu dZdcligen
saared i Grclttrs Saga,og det sindes« hans
(Kaga. Men Asbjsrn Prude, en Danst Herre , derKempen
Bruse nu pinede hannem grumme'igen, uddragende hans md
volde afhannem, gav han dog ikke een stch (som Bruse side»!
lekiendte ft>r.Orm)mcn sang selv disse 9 vers/som sindes iOrms
Stor-Ulssens Saga, og indftres afden a'dle TH. Bartholin
no den yngre , i hans herlige Latinske Skrift, Om Orzaaerne
hvorfor de Dansse Hedninge fordom saa foragtede deden;
Hvorfor jeg allene afdet gamle Danste Sprog haver udsat den
i nu brugelige Danste rim.

Mange havde dtttc Prudes Tilnavn , som betyder from ret
staffen, dydig og retsindig,
F. E. Torgrnn Prude , Gunde hin Prude under K. Ejsien,
Huge hin Prude , en Greve af Engclland. Norste Krsnike
3 94. S.

Her er ogsaa Forædet sat fsrst i hvert Sangvers, uden i
det F srsie og sidste Vers.

Ommjsd og sll, som vare degamgse driffe her i Norden i
fordom tid, meldes saa mangesteds i vore Gamle Sagar, og
vare vel godt , at mand til nVdtsrvt nejedes dermed endnu
(See nnne Ordspr. 2 Part. 53, S.) Enddog de ogsaa i forrige
tlder giordc alt formeget deraf.Men KongFrode og SterbOd
der, deres tld vare jan afholdige, at destjstte cj cnaanq om
lNjsd, ligejoiu saadan ssd drik hsrde ikkun til lekreog uman«
"se folt. Nu har mand sundcd som paa fremmede retter.saa
vg dntte. mccner ej de mange siags Biin i Europa, men
der afvano kaaH'de Cofee, Cchscholale og Thec,afAftika og det

Men hvorledes (somdug foregi«
ves) rehielpehelbrede«, elierforlcenge livet, kand forfaren.

Hvordaland. Var ej vidt fra Bergen, nu aldeelt i Sund
hord'og NordlMdland. Isa eller Iyn er vmlen, NliuK.
«est forgangne Vlses FoMmng.

Elva.-
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Elva-ssan'snues aevcrredc Skar eller Klipper ved Elven, n
Gant elv cllcr Raum.-elssar.

Vikinge dsle .l:
de henne paa udZer, ja ve! oasaa «stcrdcrne, saasom de der boe
de i lamslwrg kaldtes Inmsyikinger.

Frek i detgamle mnal kaldes ban Orm hin Frekne): mandi<
ge, dristig«', faajom der vare Konger afdette tilnavn.

Udi sog 7 Sangøers opregnes mange Egne navne, afhvil,
ke en endnu ere i brug.

Twld,Troldkempe kaldtes og Tosse, Tossekempe, halvtch
se, 3ossc,blanding, Rise, Halv rise, Trold, Halv trold,
b.ie , som boer i hsje,hvor der tidt saacs Havga-cldr, det er D
t hsjene, som de fordom kunde see , da spsgeri var mere genqfe
Aptergangu, Gingangere, som de nu kaldes. Liuftinger,om w
rc lios alfar og Svart alfar, Luft- og Underjords dievle H
vetter og Meinvetter. Skadelige spsgelscr. Naar mand cl.
lers sagde: En god Vette haver det borte (saa nm,

saaer det snart ustadt igen) Men Alfer eller Elver
siges , som Halser ): Halv

mennister.

/^^/^^^^^/^^^/^
VII.

lomsvikmgers Vist.

Iff Norden jeg da horde', Torgerdr storm fremst
de , Som streng og ond sig teede, Det strap paa,

stiold hin brede ; Afffyen mon nedregne
hvorved blegne Og fole saar og svide, Jomsvikingen
som stride.

2. Hver haglsteen vog en ore, Og mon stor stade
gioce; (Aaa blodet rant vel stride', Og valen fald
saa vide; Spyd, sverd og Bue prale. Dem purM
saft bemale. Hver paa de larlesnekker Til flaget
modig trekker.

Z. De lede trolde trende, Udffyd' af finger-ende
Waa dodelige piile, Som flux til mandfald ile. Del

w
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laade zinisse, Af Haczel-eel
vgkaarde, Dog de sig mandigt vorde.

4. Sliat Sigvaw Jarlen ffrcmmer, Saa han
sig heftigt gremmer. Han bort m?d ssib' er gangen,
Som nok er sourdt forlangen, Befoo! og samme
sinde De andre segl at vinde , Hver lod ad soen stan
de, Og boren bar fra lande.

Forklaring.
/V>igvaldlarl, enHsuding blant lomsvikingerne, klager

over den store Hagel-eel, som tom dem nnod, saa at de
ej kunde staaes med Fienden, men maa en part drEdes eller fan
ges, og en part flyc. Den gamle Tcxt sindes trykt i sorbemelte
Tb. Bartholin! Skrift/ om Dedens Foragt hos deDanste
Hediungc.

Meninaen over Historien er denne, som videre kand ltrses i
Saxo og Norsse Krsnike. Hagen Jarl , som da havde rege
ringen i Norge , befrygtede sig for disse Dauste lomsvikingers
magt , og derfortrssiede sig paa sine Gudinder, Thorgerd og
Mrpcog offredcsinSen Erling. Hvorfor deM allecne lode
komme fordervelige ilinger nnd store Hagelsteene i syvene paa
fienden, men endogsaa selv ftes ,tt stride, saa at der fisje pile af
hver finger paa dem , som dra>bte lomsvikingerne. Hvorude
over Sigvald Jarl siger sig ml at have giort et lsste , at stride
mod mennistcr , men ikke med trolde, og derpaa stycrmed sine
stibe asi staget-

Thorgerde kaldes og Holgabrudr, Hersom udi Edda, af
Kong Holgc (hvoraf Haloge land i Norge) men her med sin sy
sier Vppe dleve dyrkede med offcr. Sathan her, som i meget
andet hos Hedningene, vilde abc GUd efter, fom det skeede med
Bremno paa den Se Delphis, hvor Afguden Apollo siog med
torden og hagelstcene blant sienderne, og Minerva iligemaade
paa de Perser, hvorom lustinus og Herodotus kunde lcrses,
saasom Gud tilforn havdesiagetLEgypterne og andre Israels
Fiender dermed.

Disse Haglsteene vare store, saa at hver vog en Ore, som be
tyder baadc Penning og Vegt, nemlig?, lod. Aar 1275. var
saa stor hagel i Norge, at destorstc stcene veyede mange lod. Og
1405 fulde her udi Danmark hagelsteene, store som egg.
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lomsvikingcr kaldter de Danske, som havde besat "M?

eller lomsborg i Vindland ellcr Pomcrcn, som og blev kaldcl,
lulin, da en overmande stor Stad/ men nu yidt forring
fra den forrige Herlighed, og kalded Wollin, eftersom den ble»
sdelagdt afstong Waldemar I. De vare Vikinger, det cr Ojo<
rovere, hvilken Idrct var fordom loma og tilladt heri Nw
den,ogdetihcdenffadetoglangtld derefter. Saaledes dW,
de Danffc til Soes om paa Frankrig, Irland,Engeiland, hm
de for den Aarsag ogfaa , bleve kallede Vikinger.

Der Sigvald Jarl nu fiyde, stieldede Vogn Angessn, (W
saavelsom og de andres mandeligeOrd og Gicrninger bcrw
mes i Historien) hannem for Niding): Wanlig, Sk!elm,thiG
tet holdtesstammcligereeller n-Erltgere, endsty. IMKmZ.z

og Gildes straer, findes om dem ? som groveliqen forsaac stz
at de stulde gaae aiGildet med Nithings-Ord. NidinM
Nidings, Verk): Übodemaals Gicrning, som ej kunde bM
for. Herafog GaardnidingGrid-niding.

Valen, Valut ?: de dsde Legemer, som ligge paa ValstMj
DcrafValfader): Odin. Valhal. De Dsdes Sal hos Odi».

Vil!.

Kong Magnus Barfods KierZigheds Vise.
er i Heiml bettra,

Skald, at thui sialdan
Mjog er lang , sa dvel dreingi
Dag , enn Bisse fogra.
Thungan ber ek af thingi
Thann harm, er ek ffal svannch
Skreitist menu a moti
Min aldreigi sinna.

Denne gamle Text vilde jeg uden Riim lige efter Orde«
udsatte/ at den desdedrekunde forstaaes, sgaledes;

Kvader i Verden bedre,
en saver Biv?

Dtt betssM Stalden vch
Sie!
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Sielden er den Dag meget lang.
Paa hvilken man dveler (er hos den)
Men jeg bcer den tunge Sorg , nt
Nu Folket forstunles,
Jeg kand min Kierest ikke finde.

Antegnelser
stenne Vise sang Kong Magnus af Norge til Mathild,

Keyftrens Dotter. Men om det stuide saa i Sandhed
vcrre tilgaaet, tviler jeg meget om, i Betcrnkning, at K. Mag«
nns Barfod var neppe 20 Aar gammel dcr han kom til Regi
mentet, hvilket han forestoed i 10 Aar, og imidlertiid fik Mar
grete Fredt'olle, K. Inges Doner af Sverrig til Dronning?
som blev kaldet Fredkolla, fordi ved det Giftermaal stiftedes
Fred lg'.en mellem Rmernc. Hvorom alting er,saa er det snart
lige meuet , enten det er saa eller ikke. Thi de Gamle have ofte
selv opmnkt stige Kierlighcds Skrifter og Viser, hvorafvi ha
ve itkuu her det ene Ganyvers ; de andre 2de, med dette, findes
i Haandstreve N. Krvmke, med meere og rettere paa mange
Steder , end i den Trykte. Saadant er vg det gamleSniars
KvEde, lom bestaaerafZo Sangvers, mrnde2forst>crefou«
Fortalen til det andet, og giveMiende , at Mesteren derfor
haver digtet Visen, til sit? Kicrestcs Tidsfordriv, saaledes:

Theige thuAndrun, Thier vi! eg gamma, Ogungre med
rmatt stemt«. .1: Tig stille o Audrun , Med dig vil jeg sve
Gammen, og stemte med den unge Ms.

Jens Dotter charf opt ad hugga, Tha Moder meyeftrr«
te ?: Jons Dotter har Trsst behov, naar Moderen er langt
borte fra hende, 0. s. f.

Saa ere og FerrsisteViser om Gilveria Keyftrens Dotter
og Rober. Item hvorledes Korade bad om MMtildKeyse
rens Dotter. Saa og om Thorstein Noregs Konges Ssn?
som vll nu Riki stybortiownLand (>: fremmede Land) at fri
Danmarka Konge Dotter.

Heima, Verden Nordur Halfo Hcimsins Z: NsrreVw
den. Kringil Heimsens ): Vndens Kreds , kaldes den Nor
sie Kronike afde 2 fsrjKOrd , hvoraf den begyndes.

Vift, Viv, Kvinde. Saa og tage
en Hustru. e. Vi seer heraf, at dette Ord er

D d gam«
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gammelt og gyldigt, enddogdet kommer overeei.'s med TB
sien ; hvilket er ey at undre, i Henseende, der endog i det gamle
Sprog komme mange Ord for , som el e brugelige i det Tydste
ug andre, men nu ere endeel komne afßrug, endeel endnu
i Brug hos os.

Her seer man og den lange Ordenes Oversættelse, hvilke«
Gkalderne paa det sidste, meer end tilforn sogce efter M
Flid / at de ey saa let skulle forstaaes ; hvilket og har foraach
get deres Skrifters Undergang og Forglemmelse, i det man jo
meereogmeere kiedesvedsaadanMorkhed/ og derfor enk<
ligen styede og afiagde dem.

Svanna er et Qvindenavn, item Svane,hvorom i 4deVisf,
Gkrejtist, Skrider, lakker frem, eller Skeitist af Skeit«,

at vende sig.
Dette efterfslgende om Kong Magnus findes ey i Noch.

Kwnike, men i andre gamle Sager og Mansers Kronike,
i vort Maal udsat, saaledes: K.Magnus Barfod stridde«
der Brotland med 2 Jarler, af hvilke den eeneblev stagen
Derom kvad Kale Torbiornsen en Vise. Der Kongen blev ch
Vinter i Suderserne, men Oversterne vare ilde tilfreds dnk
med, og seylede fraKongen, da bad Kale, som vnr en afdl'
fornemste Hsvdinger , at Kongen vilde munstre sit Folk, ml
denne halve Vise:

HUr launa thir thinar
Thingriker Hofdingiar?
Vestur bi fast rong i kosta,
Reyn du oss Kongur Huvssar.

Det er: hvor lsnner dig dine (af mange) tingrige Hofw
ger? Der segles overVesterstrsmmen, Prsv os o Kouge.

Men Kongen svarede strax derpaa med den anden hal«
Deel af Visen.

Aar IQ9B vilde K. Magnus forfare om St. Olufs Legem
var endnu urodnet,ogbefocl derfor at aabne hans Kiste; Me«
der Bispen og Klerkeriet stod imod, gik Kongen alligevel dri»
steligen til og med Magt lod oplukke den. Der han nu baade
saae med Oyene og fslte med Hcrnderne hans uforraadncde
Legem , blev han forstrekket og gik hastig derfra. Om Natten
derefter aabenbaredes St. Oluffor ham i en Sycn, sigende:
Udvcrl dig et af to, enten at miste Livet og Riget inden 30 Da»
ge,ell?r at fiye af Norrig og aldrig men komme did izzicn ? Del

Ko«'
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Kongen opvaaqnede, kallede han Fyrsterne oa de ZEldste til sig
og kundgjorde dem dette. Hvorover de forfærdedes og raad
de hannen, at han i stsrste Hast stulle fare afNorrig >- Hvorfor
han og strår wcd berede sig en Flode afi6« Skibe, og seglede
ouer til Orken-Her. Hviike hal! strax med ManOerne oa fie
relndtog.o.j. v. Siden sendte han til K. Mun kard i Irland
sine Gwc, med Befaling, at han Juledag stuldc bwre dempaa
sn: Rygg, i E?n'.dcbudenes Paajyn, at han deraf kunde vide,
at Murekard var hannem underdanig. Der ærerne det horde/
fortrode de hspligcn dcrpaa: Men Kongen var visere, og jecz
«ll ey alleene, sagde han, ba?re, men endog heller irde dem,
end K.Magnns stulde forderve nogen Ort i Irland. Hvorfor
hau og efterkom Befalningen, og crrede Sendebudene meaet.
Han sendte og stur SkiamktilK. Magnus, og giorde Forbund
med hanncm. Men der Budene komme tilbage og fortalte
deres Hcrre om IrlandsSlisnhed,Frugtbarhcd og sunde Luft,
wnkte K.Magnus paahvor han kunde udertvinge sia all Er
land, befoel derfor Skibs-Flaaden at samles >' Men selv vilde
han med 16 Sklbe gaae foran og udspeyde Landet. Der han
nu begav sig wvarligen fta Skibene, blev han hasteligen om
nnget as Irerne, og omkom med de fleeste, som vare med ban
nem, begraven ved St. Patricu Kirke.

IX.

Vidn'k Verlandstns Vlise.
Konge vogner omNat/Oa taler han om

sineDwmme: I fulde femten Bimre, Er mig
ey stigt forekommet. I ride med mig om en Aften.

2. Mig tykte jeg var paa Birtinas-Hald, Og sto
ses medßwrnetre; Jeg stog dem neder under mig,
Jeg vognede i alle de.

3. Siden var jeZ paa Birtings-Hald, Ogssoges
alt med en Love; Den Love traadde mig under sig,

mig alt med sine Klove.
4» Svarede det den Klampe god, Som Kongen

Ante tilrede: Min Herre I agle det MSenlund, De
Nwmme have imet m scrde.

Vd 2 f. Det
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5 Detvarßlakmcrnds Konning / Sit Folk mon
sammenkalde ; En Konge bor at holde sit Ord, Skulde
jeg end sejerlos falde. I ride med mig :c.

6. HiemdakomdetSende-Bud, Han mon ikke
tcrnge dvelge / Men ingen Heg og ingen Hund,Kundt
hannem ad Veyen folge.

7. Her sidder du ungen Alfvan Jern, Og kanstdu
noget ffode, I Morgen udi Birtingshald, Der vil
den Herre dig mode.

8. Op da stode de Kiemper, Og bade sadle dem
Heste: Mcrldte det Vidrik Verlandson, I sadle nch
den beste.

9. De droge ud adHolsterby, Og fremad Hob
sterby-Mvre; Man talde vel 18000 Mcrnd, Valt
lsste i Brynie dyre.

ic>. De rede frem forßirting, Og giennem M
tings Bye, Der sioge de deres Folk i Ring, Giord«
Mdrik til Hovedsmand paa nye.

11. De giorde dem en firkant Orden, Det kuM
hver Mand vel see, Hundrede, trediv' og fire til,Sto«
de der i hverende Leed.

12. Hundrede, trediv' og fire til, I hverende W
monne komme, Men syretyv' og fire til, Saa va«
de Kiamper fromme.

13. Paa Bortings Hede floge de deres Fane, En
Love saae man der flyve, Det var saa mangen uskyl
dig Mand, Som der maatte lade sit Liv.

14. Det var Vidrik Verlandssn , Og han hugi
saa fast, Og fem og ni og tosser ti Hug han afhvei
rende Kast.

15. Det varßlackmcrnds Konge, Han saae sig
om blant alle: O mon ikke Bidrik vstre hermed? Hv>
monne mit FM sag falde?
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16. Det var Blakmand Konge, HanbleviKin/
derne bleg: O havds jeg det fsrre vidst, Jeg havde
styet denne Leg. I ridemed mig om en Aften.

17. Bil nu Lykken sig saa give, At jeg stal sejerlss
falde, Da stal jeg mandelig vargemig, Det stal I
sporge med alle.

18. Det var Makmand Konge, Han blev i Huen
saa mod, Han lmZ der ned de Kiirmper to, De fulde
for Bldriks Fod.

19. Det var Bidrik Verlandsen, For ham blev
Kongen bange , Bil du have dit Liv i Dag , Da stal
duvcrremln.fange.

20. Du ffalt faa det beste Ferngsel, Som nogen
Konge lyster, Og jeg vil give dig Brattingsborg, Der
til min yngste Ssster.

21. Jeg haver mig en Jomfru ferst, Kongens Dot
ter afFrankcrige; Hun stal det aldrig sporge, At jeg
for een stal vige.

22. Hor det Bidrik Berdlandsen, Her er flet in
gen Nod; Du est en Kicrmpe hvor af gaar Savn,
For din Haand vil jeg doe.

23. Saa lagde han om sin gyldens Hielm, Den
Sllketwad hin rode, Da hug nu Bidrik Verland
sen, Jeg haadcr det stal ey blode.

24. Bidrik taler til sit Sverd, Mimering mon du
noget due, Detvaritte i femten Aar, Jeg hugaf
vredere Hue. I ride med mig om.

25. Bidrik drog sit gode Sverd, Som det var
bundet i Kavle, Han hug paa Makmand Konge saa
hart, At Odden gik i hans Navle.

26. Det var Bidrik Verlandsen, Han hug og ikke
lM hodte; Han hug paa Blakmand Kongen saa
hart, At Odden i Sadelen modte»

Dd 3 27. Meld-
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27. Mcrldte det Bidrik Vcrlandscn, Han bled i
Kinderne rod: Det var stor Vnk at see dcrpaa, M
saadan en Klampe skulde doe. I ride med mig :c.

28. Tage vi op det Kongelig Liig, Vi lade det
vel begrave ; Ald Vre og Roos og Vcerdlghed, Bor
siig en Kiempe at have.

29. Nu haver jeg benet i mangen Dands, Blant
Kicrmpe-Hcender oghaurde, Men aldrig jeg tilforne
fandt, Den sig saa mandelig vaarde.

30. Denne Mse/om I «u havde Hordt/Hun havel
fanget en Ende; Og den giochz Bidrik Vcrlandscn/
De Kicrmper ham fuld vel tiende. I ride med miZ
om en Aften.

Forklaring.
H>enueer en meget gammel Vise, diglet afßidrik Versal!

sen, hvilket ug vel kand uarc, hoad Meeninqen
ger. Hvorfor jeg kalder den Vidnk Verlandseus Vise , so,i>!
jeg harfundct for mig. Begyndelsen sindes i detfsrstcHW
dret saaledes :

Det var ungen Ulv »an Jern , og findes mange af de san»
Vers i begge, hvilke jeg ikke her indfsrer, baade fordi Meeniil'
gen er fuldkommen alligevel, saa og at jeg ikke stal fylde Bom
Hned det, som tilforn er prentet.
«.Saxo iK.Sigars Historie taler om de Blakmamd , hvilke
Alv KongGigers SM overvandt,dcrsom Tiden kunde bcqvW
me, (hvilken dog i Viserne cy altid kand vcrrc rigtig) da er dct
Anne Alv, sym i somme Viser kuldes Ulv og disse Blakmcrnds
Konge , som her overvindes. Det kand stuttes afSaxo , at
oe Blalmcrnd/have ikke boed vidt fra Gverrig, maastceißle«
nng (thi.Navnene komme noget overeens) eller i Biarmeland,
som det kaldes ien gl. Haandstr. Bog i Grimers Yisc, i Gte<
det M Birtings Land ; Og i denne Vise siges de ac have sil idet
paa Blttings-Hede, enddogdetafdisseOrd Bratcns Vendel,
MrtlNgs'Hald, o.a.f. synes at vcrre steet i Cimberlandet.
Mer ere ikke Historier , og kunde derfor ikke alle Omstcrndig«
Mer saa nsye agtes.

BirtinZslgnd / Bmttensborg/ y. a. f, synes at vme almin^
deli-
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delige Navne, som siges om et hvert stridbart Landstab eller
Sted. Hvilket let kand eragtes afden, som legger Staderne
tilsammen, hvor disse Ord idegamleViser findes.

Vidrik kaldes i Hildenbuch Wittich Veylandssn. Vittich):
Vittig. Vittiges kaldtes een afde Gothiste Konger i Italien,
Mdrik. ?: Vidrig, og er det samme som Sindericus>:
Sindcrig.

Det var cyfemtenAgrjeg hug afvrederehu. Saa findes
her rettere, end i den Trykte, hvor scrttes hundret Aar.

Kongen bandt en rod Silketraad om sin Hielm,og meente at
Vidriks Sverd stulde da ey stade hannem. Det er et gammelt
Trylderi, at gisre sig haard, som eragtcs kand af Saxo i Kong
Grams og K. Fridlefs Historier , saa og Ovidii Fabler om
Cycnlls og Cocncus. I vor Tiid kaldes det Sverdbrev og
Passavist Kunst, hvorved det dedcligc Legem spares en kort
Tiid, men den übodelige Sicrl forlaares evindelige«. Det er
ligt med dtt, som Tyrkcrnekalde Pandser-bon,som siges at vcrre
given MahumetafEngelcn (uden Tvivl afden sorte Engel) og
var bam iSlcden for Harnist ; Men i det store Mode til Oden«
see i Fyen, 1657. da det kom i Tale over Borde, om at gisre sig
haard, sagde Kongen, at om nogen vilde give sig an , og udstaa
et Skud afbannem selv, vilde han holde det for vist. Nu blev

vare og mange MilitaristePerso«
ner i Byen , dog torde ingen vove sig hertil.

Andre derimod forgiorde deresFicndersSverde,saasomden
Afgud Odin kunde dsve sine Fjenders Vaaben, ja hans Efter«
fslgere og Dyrkere vidste og samme Kunst, samt Raad t»w
imod, som i Visen:

Du kast dit Sverd tre Gang' omkringf
Og siik det siden i Jord.

Afvends kaste han sit Sverd omkring,
Fordi det var forqiordt.

Om sligt sindes mecre i gl. Viser og Sagar. Men i vore
Forfædres Tider tamkte mange nt gisre det ved den afstyelige
SlgnoKullsi, misbrugende dertil Guds Ord saaledes:

Vor Herre han drog i Herreswrd,
Han dsved' alle dragne Sverd,
Alle dragne Sverd han saac,
Dem tog han Od og Eggen fra , 0. s. f.

M von cllcr son Jern , som de gamle Tydste streve det med
f. og lite r.Maastcedet cr Bern i Lombardi eller Vallanda

D d 4 Iw
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Italien, hvor vore Forfædre her i Norden droge afog til, ftmog tllbage. " ' ~lrm

X.

Tore Kåls Vise.

kom afSkogie hiem , Tra'tte var han og
mode, Tilivan har stole bort Hammerens hans,

Han viste eike hvem det gjorde. Torekal som nm
fselen sinmed toumaa. o.s.f.

Forklaring.
er en Nordst Vift besweude afao Sangvers tilsM

men, hvorafjeg ikkun indftrer det Fsrsic. De andnj!
Visers Forste Patt indfsrdr,i22 S. Di!

' ' laa der er lidet Forffiei imelw
<.nn'/n' de ere begge nogenledes tagne afEdda, dog ey ck,
1« Hcnzeende, at dette er enten lagdetil Vlsen,sidc!> '
eller at det er borte afvor Edda , som hcwer vceret la g sis
Vgfuldkommeligeretilforn. ToreKal crTord afAsa rd

W den Nordste kalder den,
kaldes Kal Rane .K. Rolfs Saga. Asgaard, hvor Tm doI
lem b'ede, kaldes n retteligen Hafsgaa d t
bemeldte V.se. Denne Afgaard var ikke Troja el er Bylm

vet kulde holdes for desmeere berommeligt, at de vare
bckiendte Skeder,er det saaledis opdiM

i den Danste; men Lagenson i da
V llef l^V^" 's^" dvilkenogUdgamd M
Edda ?-?n'Y« meget, som iligemaade er «i
U^deHn^nN^

"w ogsaa "t Havels i M
Ungdom et lldet Skr.ft 6c vc>lan6i, om FlyveHunst, oi
Exemplerderpaa, baadeatdetergaaet velogiV ''

baldes ide« Nordste Vise lotul n>: Ictt
'" tMHg Selle /e.

XI. Det
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XI.
Det er best, at de blive sammen, som

heldst ville.

Klong Gorel haver en Damer, Hun er saa stion
en Jomfru, Hendes Fader vilde hende ey Mand

give , Selv vil han Grev Henrik trolove. Nu stan
der Lovsalen med ZEre.

2. Kongen lader en Skovsal Saa dybtalt
neder ilorde, Han scmerder iden stionne Jomfru,
Som mangen Mand cfterspmde.

3. Kongen sidder over sit Bord , Og svor han
paa sin sand ; Nu haver jeg min Daatter sta giemt,
Det hende finder ingen Nand.

4. Nu haver jeg min Daatter saa giemt, At hende
sinder ingen Mand, El) heller hin unae Grev Henrik,
De ramme Runer kand.

5- Alt da stod den liden smaa Dreng, Og lyde
han dcrpaa; Han gaaer til unge Grev Henrik,
siger ham Ordene saa :

6. Hor I unge Grev Henrik, Og vil I vare mig
huld, Jeg ml Eder sige afKonqens Damer, Hun er
i Skoven duld. Nu stander Lsvsalen udi ZEre.

7. Hav du Tak du liden Dreng/ Jeg vil dig love
ogpnsc, Jeg giver dig det rodeGuld, Du stal miss
Bejen vise.

8. Saa lod han et Guldbaand veve, I fine Sil
ke-Tvinde: Dcr monne Grev Henrik saa snart, Det
l)vide>guu!'Haar i binde.'

9- Han lod det med Silke, Ogsaa med rode Guld
veve: Det ml jeg for fanden sige, Hans Haar havde

Farve.
w. Der han kom / paa Heden ud, Der proved

Dd 5 Gres
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Greven sin Hest, der han kom mod Kongens Gaard,
Han rider som en Jomfru best. Nu stander :c.

ii. Han havde ladet sig Klcrder ffiare, Alt udi
Jomfruelige, Saa reedhan sig til Kongens Gam,
Og Sleven vilde han bcrce.

12. Kongen stander i hope Loft, Seer han ud s^
vide, Ve! vorde mig alle mine Dage, Hisset seer jeg
en Jomfru ride.

13. Midt udi den Borgegaard, Der agsted han
sit Skind , Saa gaaer ha li i hove Loft For Dannw
Konning ind. Nu stander Lovsalen.

14. Hel sidder I Kong Gmel, Over eders
Bord, Kongen min kiere Fader, Haver sendt edel
Brev og Ord.

Is. Eders Fader haver mig ffrevcl til, Min Dot
ter stal ederlcere, Ald den Gmmng, som hun kaud/
Denlcrrcr hun eder saa gierne.

16. Kongen taler til Jomfruen Don, Medensvi
ere eene tu; Hvad mon edcrs Fader vllle svare, Onr
jeg beder om eder nu.

17. Da loe den unge Grev Henrik, Saa listelig
ved sig eene: Min Fader haver mig forbodet, At m!e
med eder saa lcrnge.

18. Hertug Gorel beder min Soster-Ssn, Hml
stal eder Veyen vise, Naarlkommer i Marken nd/
Eders Ganger ffal I prise.

19. Det var Danner-Konqen selv, Han fuldtt
den Jomfru tll Hest, Der hun kom i Marken ud, En
Ridder hende fulte nest.

22. Siger mig det Hertug Gorel.. Siger mig det
Aden Sorrig ; Er her en Jomfru i Skoven duld,S/om
heder Jomfru ENensborg.

21. HmI dtt min stlonne lomfru, Eder fotzcr
oa^
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Med andre Jomfruer fiere. Nu stander Lovsalen.
22/Der er inde de Kongebsrn,De Hertugs Doltre

fem, Det er Jomfru Rosensang, Hun lcrrer alle dem.
2). Hor I det min ffisnne lomfru,leg siger eder

paa min Kre, Der er inde de stionneste Jomfruer,
Der kunde i Verden virre.

24. Det var unge Grev Henrik , Han ind ad Dor
ren lreen; Me de der inde vare. De stode ham op iglen«

25. Hel sidder I Fruer og stolte Jomfruer, Baade
MocroghoviffeQvindcr, Og forst og sidst Jomfru
Rosenftng , Om hun er ellers her inde.

26. Del var unge Grev Henrik, Tog ud de Breve
tu; Dem sendte Eder eders Fader, I raader selv
for dennem nu«

27. Min Fader haver mig strevet til, At jeg stal
eder lcne; Ald den Giermng som jeg kand, Den la
rer jeg Eder saa gierne.

28. Saa forgik den klare Dag, Den Nat kom saa
brat, Alt spurde unge Grev Henrik, Hvor han fful
de ligge den Nat. Nu stander Lovjalen.

29. Det meldte Jomfru Rosensang, Hun svared
i saa brat, Lade Inu den fremmede Jomfru, Sove
hos mig selv i Nat. Na stander Lovsalen.

ZO. Det svared Jomfru Ellensborg, Hun frygted
sin Broder skulde dse. Sover den Jomfru hos eder
i Nat, Da bliver I ikke Moe.

31 . De hente ind de Voxe-Lys,De vare med 3Emr
snooe,Saa fuldede de unge to, Hen i den Fruer-Stue.

Z2. Det da vare de unge to, De laaehinandm
saa nar, Begyndte de hinanden at sporge, Hvem de
mest havde kier. Nu stander.

33. mig Jomfru Rostnsang, Mens viere
ene

baade Tuat og N3re : Derind er Jomfru Ellensborg.,
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eders Hu, Nu stander Lsvsalcn medZEre.
Jeg vecd ingen i Berden, Der min Hu stan

der paa, Ude da er Grev Henrik, Og ham maa jeg ey
faae. Nn stander Lovsakn udi Me.

35. Er det unge Grev Henrik, I haver i Himet
saa kier, Saamamd min Jomfru Rosensang, Han
ligger edsr att saa nar.

Z6. Da svared Jomfru Roftnfang, Hun sig til
Veggen vende, GUd give det vidste min Fader, Oz.
saa unne rige Frende.

37. Om alle eders Frenderdet vjste, Bande MM.
og dertil O.vinde, Alt er han nest i Hande
Bande nu og hver cu Sinde. Nn stander Lovsaw.!

38. Hor I unge Grev Hcnrik,l vogte saa vel cdH
Liv, Fornemmer dct min TieneswQrind, Der
pes saa ond eu Kiv.

)9< Hor I det Grev Henrik, I siger sagt herfra;
Den Terne er cy vidt herfra, Hun giver der Agt op<
paa. Nu stander Lovsakn.

40. Alt da stod den Tieneste-O.dind, Og lyddl
hunderpaa; Hun ganger strax til Kongen, OgfW
til hannem saa:

41. I vaager op' Herre Konge, I sover nu alt
forlange, Nu ligger unge Grev Henrik, Hos eders
Daatter i Senge.

42. Tig du stil du Tieneste-Qvind, Jeg vit dig
ikke tro; Der er saa mangen en stolt Jomfru, Som
bliver lovet paa. Nu stander Lovsalen.

43- Hor I det Damm-Konning, Bil I mig ikke
tro, Her have I hans gode Sverd, Dertil hans
solvspendte Skoe.

44» Lstnge laae Kongen / og tankte han derpaa;
Hvor

ene tu, Beed I nogen i Bcrdcn til, Paa hvilken stam
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Hvor kand jeg min Dotter forses, Bedre end retli
ge saa. Nu stander Lsvsalen.

45. Dcr var Frvd i Skovsul, Og Lost at hme der
paa/ Kongen gav sin Dotter bort i Grev Henrik hen
de tog. Nn stander LovsaZen udi Kre.

46. De brsde ned den Skovsal, De giorde der
af et Grin , Saa glade vare de Jomfruer , Hver kom
da hjem til Sin. Nu stander.

47. Nn have begge de unge to Forvunden baade
Angest og Harm, Desove nn saa gladeligt Udi hver
andens Arm. Nu stander Lovsalen med Ure.

Anmerkmnger.
er sseet paa den Mande, som i Hafbures Vift, uden

det at her er en bedre Udgang og Ende. Begge Konger
lukker deres Dottrc inde, ligesom Acrisins Konge i Argos ind«
siuttcde sin Dotter Dauae i et Taarn, ti! hvilken dog Jupiter
kom i en gylden Regns Lignelse, det er: formedelst Gave og
Guldnosd hendes Kierlighed. Ved deunc Lcnlighchvil jeg
handle lidet om Hafdur og Signe,enddog den Vist er trykt
forn, og begyndes saa : Siger.Konge og Hasbnr Konge. Der
er vel Stridighed om Steden,hvor det stulle vcrre steet, i det I.
Messenius imod I. Magni deres cgenHisioricstriver giver for,
at det steede ved Sigtun i Svcrrig , andre iH. Henrik Ran
soos Bog , om de Cimbcrs Begyndelse , 0. s. f. at det er steet
paa Ssnderborg paa Sen Als. A, Vcllejus i Bredden af sin
Danste Saxo siger,at nogle mecnc det at vcere hcendet ved Fal
kenberg i Halland. Til alle disse Meeningcr er ingen Grund.
Er derfor beståt blwe vcdSaxoisaadanoq anden gammel
Handel, som dette bestrivrr i hans syvende Bog. Her er Si
gersted, som haver Navn af K.Siger,hvor og vises hans Grav?
sied, og sees endnu ufeylbarUge Tegn og Levningerafdet op»
brcrndte Signes Bur. Item vifts der Hage Hsy,hvorHafbur
blev hengt, Valbrsnden, hvor Vaisicdet er og Slaget steede,
Gusa-aa, oam. Er der end Habrrs Plads ved Siatun,som
Messenius strider , saa kand det va're kaldet saa efter en anden
af samme Navn. som Messenius scrtter, kommer
ey heller overecns med Sandhed, som den stnlde ; Dog haver
W he.ro»N ffmtt e, l! Tredje, somermM, hvor han ind

ftrer
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fsrer messet afVisen, soln ssa! vlerebrugelig her over nid Nor
dcn. Ellers meldes der og lldet derom i Edda : SIM- tha<
da» cru Siglingar kommer/ Thadanera?t Sigiysfsem Heing.-
de Hagbard: Hieraf Heiler galge Hagbards Hestur.

K. Gore! sta! have boet vaa Gorleborg , so:n har ligget ved
Haraldsted (nu Harrested) ved Ringsted.

Rosensang og andre desimer som lid: forekomme i Viserne,
synes at vcne saaledes optænkte.

Sleben, Sleven): Semn'.en. Sleber.i: Drager
Sr. Mcssenius. Min Fader er dermed nogdcr, Jag hvos hen» i
ne larcr Dgder. Sclave lcricux.

Sslvspcndle Sko brugtes i de Tider/ som oqsaa endnu.

XII.

Kicrrlighed ganer for Konge-Bud.
vil ey om lysen Dag I Mark eller Skov udride;

Thi jeg bcrr for en stolt Jomfru Baade Somg
vg megen Qvlde. Thi skinner unn Skiold saa vlde.

2. Det var ungen Anfind Haver sig en Jomfru
fcrst : Men de havde hende i Kloster givet, Det gaaer
ham til Hiertet mest. Thi stinner.

g. Det var ungen Anfind, Hanraadermedßro
der sin, Jeg vil staae det Kloster ned, Og tage ud
stemoe min.

4. Vil du staae det Kloster ned, Oggiore saa stor
ufred, Sporger han det Konning Byrge, Saa sM
re han vredes derved.

5. Det var ungen Anfind, Han mader med sine
Svenne, Vi ville ssaae det Kloster ned: Og tage dm
Jomfru Venne.

6. Det da svarede de Danne-Soenne, Og sagde
deres Herre saa : Bi ville staa det Kloster ned, Del gaa
siden hure det maa.

7. Det gaar med Kongens Benssab, Hvor Herre
GUd det vil, leg sial staae det Kloster ned, Og lade
MK Lykken staa til. Thi stinner.

8. De
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8. De rede li! den Klottsr-Muur, Og horde de der
paa; Saa foverlzgl stunge dc nattergale , Der kvede
de Jomfruer smaa. Thi zNnncr min Skiold jaa vide.

9. Saa herligt stunge ds Nattergale, Der kvede
de Jomfruer ni; Alt kvad Jomfru Bsnedit ftjrest af
alle di. Thi skinner min Skiold saa vide.

iO. Han flog ned denKlosiwMuur, Saasaare
det stalv derved . Og tog han ud den stolte Jomfru,
Af Klrkcn dcr hun bad.

11. Det sbared Jomfru Sirelild, For Alteret som
hun stod, Spor han dctKonning Byrge, det koster
dit Hiertt-Blod.

12. Tog han Jomfru Bencdit, Loftet hende paa
sin Hest, Fordc han hende nl Stranden ud, Som
han kund' allcrbest.

13. Det ma'ldte Jomfru Benedit , Hun suae de
forgyldte Floje, Give det GUd Fader i Himmerig,
Det Skib maatte slunk' i Sse.

14. Svared det ungen Anfind, Hansvaredden
Venne Moe: Den Snekke hun cr saa vel devart,Hun
bcrr os vel over Soe.

15. Vunde de op deres Silke Seil, Med deres
forgyldene Flsye, Saa ftllcd de dcm til Norges Land,
vel udi Dagene to.

16. Han fsrde hende til sin Faders Gaard, Lod der
sit Bryllup boe, De levede sammen luatesiar, Alt
baade med Glade og Roe.

17. Det lidde at det niende Aar, Der det monne
fast forgaa, Da lagdes ungen Anfind , I sterke
Helletraa. Thi ssinner min Skiold fta vid?.

18. Det var ungen Anfind, Han tog sin Kierest i
Arm ; Det vcrre for HErrcn kissrt/ Vi havdeeu sam
men et Barn. Thi stinner.

19. Der
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19. Det svared stolten Fmßenedit,
rand Tåare paa Kind; Dis rigere cre Edcrs Frender,
Dis storre er Sorgen min. Thi stlnner nu Skiold.

20. Angest og Sorg var alt forglemt, Den kom,
mer til mig iglen, Jeg stilles nuvedmlnKiersst, lM
ver vred' af Venner til.

2i. Hun satt' en Kirks over hans Grav, EtGuw
Kors over hans Been; Saa foor stollen Frue N<
nedit, Hiem til kler Broder sin.

22. Her siddcrlHerreKonning Byrge, Allerw
reste Broder min, Hvad for Naade vil du giore M
kiereste Soster din?

2Z. Ikke vidste jeg liden Bsnsdit, KieresteSsst«
min, At du drogst i fremmede Land, Med saa fM
en Svend.

24. Det svarede stoltcn Fru Venedit, BaF
med Tukt og Mre, Havde GUd ladet dem leve ml
mig/ Aldrig havde jeg kommet here.

25. Svarede det stolten Fmßenedit, Og tM
hun for sig; Havde GUd ladet ham leve med mig,
Aldrig havde jeg trcrngd til dig.

26. Opstod Konning Herr Byrge, Han tog hend'
i sin Favn: All det gode som jeg formaner, Det ft
komme dig til Gavn.

Antegnelser.
Kong Byrge i Sverrig og hans Brsdre, som han loi

svelte ihiel, have vi en Vise i det forrige Hundret, HM«
om og er meget i de Svenske Historier, men om dette intet, sta«
som der og ofte findes det i Viserne, hvorom lidet eller M
intet mceides i Historierne.

At legges i Helletraa, Dannetraa, Hellebrnd, Helledrat,
Mes nåar man brydes og drages med Helsot og bliver fotdsd.
I Edda hotdis Hel foret afLyttes Bsrn, hvilken Alfadet
Aste i Helvede og alle sot og af alle <rlde dpde Mentlester mel

hen<



Fierde Part. 4gZ
hende. Thi de andre , som fulde i Krigen, meente de at konp
me i Odinssal.

Af Helsinges og Helsta. Isi. Helhest, Hel,
spetser, o.sf.

Xlll. !

Som Begyndelsen saa og gemeenligen
Enden.

var Kong i Sverrig, Og aatte de
Dottre to; De vare dem baade unge og

smaa, Der dem faldt Moder fra. Saa vide da
legge de Helte dcrcs veye over Sverrig.

2. Hor du stollen Ellen, Og kicrs Dotter min,
Viltu give dig i Kloster , For kiere Moder din ?

3. Ja saamcrnd min kiere Fader, Det maa vel
saa vcrre; legvilgivemigißrede-Kloster, Der vil
jeg leve med crre.

4. Det var stolten Ellen, Hun strev de breve paa
stand, Hun sende dem Kongen af Spanien, De
kom Herr Sonne til Haand.

5- Saa vide legge de Helte deres veye, Saa vide
over Sverrigs land; Saa ilde giorde Sonne Folkers
sen , Han brod den jomftues brev.

6. Det var Sonne Folkersen, Han tåled ti! sin
broder Knud , Vi villechs nu fare afsted , Og ride tilOplande« ud.

7- Derede isaa saare,Mtil Oplandmud, De
komme for den Slotsport, De bode Kong Magsnus ud.

3- Det da svared den Pottener, Og en af Kon
gens Mand, Kongen ligger i sin helsot, Han mlure med eder meere.

9- Saa glade vare de Herm to/Der de de tidens
oe fro; End stal vl i aften a,este DenAllerffwnne
steMftu. Ee io. Ds
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io. De rede dem saa fiux afsted, Hen til Op
landen md/ De komme for den Kloster-port, De
rysted' udi den ring. Saa vide da legge de Helle
deres over Sverrig.

ii. De rede for den Kloster-port; Og rysted'i
den Ring: Stal op liden porte«pige, Og ladzos
snart herind. Saa vide da legge de:c.

i2. Den tid de komme i Kloster, Udi den omgang
ind , Der moder liden tienestemo / Hun var vel jvsbt
j stind. Saa vide da:c.

iz. Hor du liden tienestemo, Hvad jeg vil nu
sigedlg, Veedstu hvor den jomfruer, Dudolg det
ikke for mig.

14- Huset er afMarmor, Og Taget udaf bh,
Sengen er med silke bredt, En jomfru sover der i.

15. Der vare de i dage, De vare der i to, De kW
de ikke i kammeret komme, For Kongens taffelsvetM
smaa. Saa vide:c.

16. De kunde ikke i Kammeret komme, For god'
eller onde ord, Forend de hugge de taffelsoenne toll),
Saa de fulde dode til jord.

17. Saa snart da blev den kammerdor, Saa
snart af hengstcr loft; Og det var stolten Ellen, Hull
blev af fengen rykt.

18. Hvo bryder Brede-kloster, Og hvo saa gaaff
her ind, og hvo tor stukke de natte-lys, Alt over
stolte Ellin.

19. Hr. Sonne han bryder Brede-kloster, De
Riddere gaar derind, Selv stykker jeg de natchs,
Alt over hin stolte Elin.

20. Oben-hoved og barfoded, Og saa kom hun af
dor, Aldrig horde jeg noget Konge-barn, faausel
afklosteret fordt.

21. Hull



FierdePart. 433

21. Hun var hos ham l vintre, Hun var hos han
nem'i ni. Aldrig var hende saa vee eller vel Hun tåled
med ham i di. Saa vlde da legge de Helte deres veue
over Sdcrrig.

22. Det var stolten Ellin, Hun lagdes i lange
traa, Hun sendte bud efter Herr Sonne. Bad han
stuldetll hende gaa.

2). Lange stod Herr Sonne, Og tenkte han ved
sig ; Hvi monne stolte Ellin , Nu sende bud efter mig ?
Saavide^c.

24. Ind saa kom Herr Sonne, Og stedes han
for Boro, Hvad vil < nu stollen Ellin, Hvi haver i
sendt mig ord.

25. leghaverfaaed min helsot, Jeg veed jegffal
nudoe, leg takker GUd Fader i Himmerig, Som
mig haver lost af nod.

26. Han tog hende i sin Arm, Klapped hende
ved hviden kind, Forlader j mig ald bwde, Him'
allerkierestemin.

2?. Jeg kand eder ikke forlade, Altfor saa me
gen vce ; Jeg haver med eder de dsttre tre , Jeg maatß
te dem aldrig see.

28. Lader jnu den sorten jord, Hen over med silke
brede, Ogladerjnu de stionne jomfruer, For deres
Moder indlede.

29. Det da var den sorte jord, Hun blev med silke
vredt, Det da var de stlsnne jomfruer, Deblevei
l»Uen ledt.

30. Velkommen stolten Ingerlild, Alt med dit
laure haar, Og velkommen stollen Karen, Og KonZ
gens Festemaar.

tilkommen liden Kirstin, Og yngste Dorm
mm, Vlltu glve oiZ l kloster For kitte Moder dm.

Ee 2 Z2>SzM
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92. Svarede det liden Kirsten, jeg siger det paa
min sand; Hor j min kiere Moder, Jeg lover mig
heller en Mand. Saa vide da legge de Helte deres
veye overSverrig.

ZZ. Det var stolten Ellen, Hun grced af angest
og harm: Maalte mig ikke vides en don Udaf mit
eget barn. Saa vide:c.

34. Svarede det liden Kirsten, Hende rand tåa
re paa kind; Jeg vil mig gierne i kloster give/Fra kim
Moder min.

95. Bliver duder indgiven Udi en W
bliver du udragen, Alt med stor hiertens verk.

Z6. Han tog hende anden gang i sin arm, Klappe!
hende ved hviden kind, Forlader mig al broden, Hie«>
allerkieriste min.

37. Jeg kand eder ikke forlade, Alt for saa meg«
Harm; I haver taget min tienestkvinde, Og lag!
hende i eders Arm.

38. I haver taget min tjenestekvinde, Lagd henll
paa bolster blaa, Mig haver j af sengen siudt, ull
debarestraa.

99. Han tog hende trediegangi sin arm, KW
ped hende ved hviden kind, Forlader j mig al bwA
Hiert-aUerkiereste min. l

40. Hun tog Guldringene af sine Hcender, W
dem mod sorten jord; I tog mig af kloster, M
selv saa meget imod.

41. I tog mig af kloster, Mig selv saa meget!»
mod, I stog de taffelsvenne tolv, Der gik endnu O
drig for bod.

42. Frem da ginge de Jomfruer tre, Og de«
rand taare paa kind, Saa badede strax VenD
Deres Fader af Moder sin.

43' N
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43. Det var stolten Ellen, Hun legges til veggen
i dvale, Det vil jeg for landingen sige, Hun dode
ved den tale. Saa vide da legge de Helte deres veye

vver Svemg. „ , .<.
44. Saa toge de stolt Ellen, Lagde hende l sorten

jord, Saa saare sorgede Herr Sonne, For han var
hend' ikke god. Saa vide da legge de Helte deres
veye over Sverrig.

Forklaring.
t?>ette synes ikke at have vaeret nogen anden Konmng, end

K. Magnus Ladelaas,enddog der vare og andre Konger
iSvcrrigafMagniNavn.

K.Magnus lsd bygge mange Klostere, og blant dem eet,
hvorudi han sa'lte sin Dotter, siu Aar gammel, med and«
Nunncr, som fslgcde S. Franses Regel. Men det Kloster var
ved Stokholm , oa blev kaldet S. Clara: Kloster. Han kald
tes Ladelaas/ fordi der var god Fred i hans Tid, saa mand hav
de ey behov at Mc Laas for Laden, saasom i gl. Sv. Riilw
krsnike siges:

Almogen foty migh Ladelas kalle,
lagh fredade riika och fattiga alle,
Og lat them sattia knap for lade,
Och stllchta sidan ingen stade.

Om denne Herr Sonne, og andet som her findes, angaaende
denne Voldtcrgt, veed jeg intet mig at have la?st nogensteds i
de Svcnste Kroniker. Det steer. ofte , som jeg erindrede til
forn, at der findes allehaande Historist i Viserne , somey en
gang i de rette Historier.
HG^c^G^^^ss^:U:s^sM^c^sAVslsZe

XIV.

Bar er Broder-les bag.
var en Greve i Saxenland, Han havde elt

Dotter en Lillievand. De hviles op under
Oland.

2. Han havde ikke Dotter foruden een, Ej heller
havde han uden cen Son.

Ee 3 3. Hitt
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9, Hin unge Herr Guldbrand saa heed hans
Son/Ismar sta heed hans Dotter ffion. De
hpiles op under Oland.

4. Saa dode Greven under Se, Saa dode
Grevinden det var stor Nsd.

5. Herr Guldbrand og Ismar den Lillievand,
Raadde sta for deres Faders Land.

6. Herr Guldbrand ffulde as Landet fare, Jom
fru Ismar ffulde hiemme vare.

7, Dst spurde Kong Hogen under Ge, At hm
var hiemme den venne Mo.

8, Kong Hogen segler under Oe, Saa tog lM
bott den venne Ms.

9' Han fsrde hende hiem til sit Land, AnvoM
hende sin Fsrstind' ihaand.

10. HerhamjenLillievand, den ville vi give vo«'
Sen j Haand,

11. HerGuldbrand kom iLandtt hiem, Bone vai
hans Svster den Jomfru stion.

12. Her Guldbrand lader virke Snekker ni, M
Hf GtM saa vare di.

3). De to ffulde til Mrie vcrre. De to stuld§
store Kartover bare«

14. De to ffulde til Heden s Kongens Land, Ol
lede efter den Lillievand»

15. Dismeere de ledte, dismindre nmnd fM
Til Guldbrand kom til Kong HogensLand.

is. Der han kom i Kong Hogens Gaard, M
fiod Dronningen vel svobt i Maar«

17. Hjt vme Eder Dronning sta ftvr og n»,
AldriD stae jeg nogen ffwnner end I.

18' End haver jeg en Jomfru hos mig/ Hun el
DdmeMffjynmrendM

39'M
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19. Alt haver jeg mig en Terne/ Hunstmnersom
Morgenstierne. De hviles op under Sland,

20. Jeg giver eder det Guld saa rod/ Lader migi
aften see den Moe.

21. Dronningen ganger i Burs/ Hun taler til
Ismar prude.

22. Stat op Ismar, klcrd du dig, I Aften
staltu stenke for mig.

23. Jomfru Ismar ind ad Doren tren, Herr
Guldbrand stander hende op igien,

24. Guldbrand klapperpaahyndet blaa, Ml I
stion Jomfru hvile herpaa.

25. I siddnher ned ved denne Steen, Forteller
eders Slegt og Afdyrds Green.

26. I Saren er jeg baaren, Der eremineKlce
der forst ffa aren.

27. Jeg haver ey Broder foruden een, Og han
foor sig n! lorsal hen,

28. Men maatte jeg engang leve den Dag, At
jeg maatte finde min Broder glad.

29. Han klapped hende ved hviden kind, For
vist estukier Syster min.

-o. Hun tog hannem i Armen sin , Jeg folger
gierne kier Broder min,

)i. Saa lsfte han hende paa sin Hest, Og fore
til Skibs, som de kunde best,

32. Du siig Kong Hogen saa mangen ond stund,
Som der er Sand paa Havsens Bund.

I). Vare min Herre her hiemme; Du stulde
hend' ey saa nemme.

34» Jeg siger, som jeg mon meene, Du stuld'
ev tage hende saa eene. De hviles op under
Sland.

Ee 4 For-
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Forklaring.
var fordom Skik baade heri Norden og andensteds,
tage sig Hustruer med Magt eller List. Hvorfor dc og

med stor Besværlighed maatte soge efter dem igien. I den
Haandflrevneßogin Fol. som findes i vort Akademies Bi«
bliotekes Koor, om Norges fsrste Begyndelse, tales om Kong
Thormoter, som regerede over de Lande, som nu kaldes F,ud<
land, og Hvenland, (maastee Kvenland siden) han aatte 3
Ssnner (1) Leerdt, som var kallcd Aaghi. Loghi. (3)
Hare, han var Fader Frostes, Fader Snees den gamle, hans
Son heed Tord, som havde to SZnner Njos og Gjor, og ul
Dotter Goy, hvilken blev borte, men de ssgtc mange Aar ch
Ser hende, Njor til Lands oa Gjor til Vands, 0. s. f.

Der findes og en anden Vise lidet anderledes end denne,
«ned et andet Omkvcrd: For hun rar idel stisu. Men jeg la,
Ver den ude, eftersom Indholdet er alt det samme.

Ismar var ogsaa en Konge i Venden, som Saro omtalcr
iK. Sigvars Historie. lorsal er Jerusalem hvorchen de
giorde Pilllgrims-fHr til den H. Grav. Her meldes om Val<
sie Kartover,, eftersom mand !a?ser i endeel Historier, at de i
Valland forst bleve brugte. Men at Skydt for ffal vme paa
sundet og det afen Danst Munk, giver D. Thomas Barthold
nus tilkjende i sin Bog, om dc Danstes hiemmefundne La?«
Hedom; Og at de havde brugt styden med Krud i disse Lande,
firax eiter det Trettende Hundret Aar ftaChristiFsdsel, vid
»erPontanns i sin Latinste Kronike om Dnnste Handel, j<l
vi ste og stydt og stykker i vore meget gamle Malmnger. P.
tangius Chron. Citiz striver, at 1360, bmndte Consistoriuin
oftll Lybek ved deres Forssmmelft, som gjorde Krud. Kong
Kristoffer siges at vlrre ihielstudt af en Bysse, Aar 1280. S.
Majulus D. Can. afCrantzii Vandalia.

Det synes vel at her forstaacs en i Jylland
«ller andensteds, ved Kong Hogen.

XV.

Exempel paa stor Kvmde-Trossab og
Kierlighcd.

rige GUd i hsyeste sal, Hielp mig at ramme
es»< maade og tal/ At jeg maa sandhed finde ; Jeg

be-
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beder du vilt mig bistaa, Tll"denne Vise at finde paa.
Som jea vil nu begynde, Om en Ridder af Styr
mark, Af adel aod med cere, Han var ssion, ung
og dertil stcrrk , Men uden fader monne vcrre, Som nu
vm dod udi sit land, Sit rige en anden Ridder befoel,
Reed selv at tiene i fremmede land.

2. Han kom til Danmark i Kongens gaard,
Som han af barndom tugtet var, Saa monne
han altiid leve. Iretfardished, tugt og cere Blusel,
GUds hellige ord og lcrre, Der i monne hansigbve,
Sin fader, for ban opgav sin acmd, Fire lår
domme han hannem tiende, Dem lovede Sonnerr
med mund og haand, I hvad hannem kommer til
hinde, At han vilde hanmm lydig vcrre, Det holdt
han fast i ald sin tiid, Der af havde han stor lov og
Ere.

). Den forste lcrreafhiertens grund, HorGuds
wd baade dag og stund, Hvor tiden kand sig gwe,
At dig ey hindrer livsens nod, Med den fattige stift
dit brod, Som monne i armod leve, Den tredie lcrre
af fader sin, At stulle Kvindfolk cere: Hielpe Fruer
og jomfruer fim, Deres gode tugt formeere, Det sier
de varPrcrste som Guds ord lcrre, Dem stal du visselig
holde i agt, deraf formceres din egen cere.

4. Ingen mandellg gierning stog han af, Som
jeg haver lcest foruden straf, Dertil da var han kion
ner, End Hektor som af Troja reed, Thi han maat
tit bevise det, San var han ogsaa stionner , End
Salomon den Konning vils-, Ingen Rider faver
forsande, Der af hannem kunde vinde priis, Hvem
med hannem monne rende, Dem gjorde han deres
sadel tom, I alle amninger kiek han var, Behole
og allid priis og rom.

E e 5 S.KOM
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5. Konnlngen havde en Dotter bold, Hendes llge
var ikke i verdsens vold, En arving til Danmarkes
rige, Floradeoel heed hun forsand, Denstisnne He,
lena af Grcrkenland, Kunde ikke vcrre hendes liqe,
Den Ridders ven hun hemmelig blev , For manddoty
som han giorde, Hun sende ham hemmeligt bud og
brev, Deraf vilde nogen vorde, Trianus du unge
mand, I Danmark stall du Konmng blive, Men
jeg beholder liv og aand.

6. Mit hime havsrdig udvald, Og ingen anden
enten stolt eller dold, Agt det og var men stille, Min
Fader haver mig inderlig kier, Jeg kand og mange
konster fieere, Dermed at fremme vor villle, At vi
kunde komme i crglestad, Bil du og dette giore, Da
ffrivmigtil om dit behof, Atjcg din ville kand hore,
Den Ridder strev hende snarlig til, Om det er eders
ville saa, Jeg intet heller begiere vil.

7. Den Jomfru lagdes paa sengen ned, Med
megen utaalmodighcd, Hun grcrd og gav sigsaare,
Konningen var bedroved forsand, Efter Mestere strev
han i alle Land, I hvo der kunde forfare, Hans Dot,
ters sygdom, og hielpe hende da, Dem vilde han vei be
tale, Men der de hendes vand besaa, Hendes Hicrtc
lagdes i dvale, hendes puls den stog, det kunde de see,
Naturligen er hun ikke syg, Dog gior det Kongen i
hiertet hee.

8. Kongen gik til hende behend, Dine syne, sagde
han, til mig vend, Og klag for mig din vaade, Natur
lig sygdom du ey ba?r, Sig mig dog hvad dit hime be
gier, Hvad dig er kommet tilhaande, Det er paa jorden
hvad det kand, Det socrr jeg ved min Krone, Jeg vil
hielpe dig paastand, Ey noget vil jeg stone, Hun sag
de,du haver i tieneste din,En crdel mcrgtig Ridder stion,
For hannem dm jeg sygdom mill. 9. End-
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y. Enddog han aldrig rsrde mig , Jeg omkom
mer dog endelig, Uden han min kand bllve, Gods,
areogliv, hvad jeg formaar, Og dsden vi! jeg nn
dergaa, Og aldrig var' i live,Er det sagde Kongen, din
begier, Stat op det stal ja blive , Om han end en
Svine-Hyrde er, Dog ingen Ridder i Verden mon
leve, Som kand vare hans lige, Han er en afßid
derstab fod , Til Smoelborg i Osterrige.

io. Kongen forsamled sine Raad, Sagde dem
sinmeening forsand, Hvad der var da forhaande,
Da sagde alle med et frit mod, De vidste ingen bedre
Ridder good, I tydste eller danffe lande, Den Kro
nen bedre kunde forståa, naar I monne heden sove,
De sendte bud efter den Ridder da, Og saa den
stionne lomfrue , De to maatte boe tilsammen best,
Imet menniffe var i det heele land, De hulde jo fryd
og glcrdeefast.

ii. Han sagde Kongen lov og ar', Den stund
jeg lever i verden her, Eders villie vil jeg gisre , Kon
ningen sagde, hun er dig buld, For Kejser, Konger,
solv eller guld, Som du maat see og hore, Tbi maat
du sige hende tak og priis, Den stund du est i live,
Derom jeg beder dig Ridder viis, Saa vil jeg dig
opgive min Krone. Men naar jeg ved doden gaar af,
Den sag haver du vundet frit, Formedelst dit mæg
tige Ridderffab.

1 2. I tredive dage deres bwllup stood , El) storre
fryd og lystigt mod huldtes i nogle lande , Hvem disse
mennesser fik at ste, Af hiertens glade deres hime
maatte lee, Saa lange som verden haver standet,
Havde Gud paa jorden menniffens kion, Ey bedre
jammenfsych, Af Frankrigs kom en Ridder stion,
Der paa Slottet blev han ledet, Han saM den

adele
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5. Konnlngen havde en Dotter bold, Hendes llge
var ikke iverdjens vold, En aroina til Danmarkes
rige, Floradebel heed hun forsand, Denffisnne He,
lena af Grækenland, Kunde ikke vcrre hendes liqe,
Den Ridders ven hun hemmelig blev , For manddonl
som han giorde , Hun sende ham hemmeligt bud og
brev, Deraf vilde nogen vorde, Trianus du unge
mand, I Danmark stalt du KonnlnZ blive, Men
jeg beholder liv og aand.

6. Mit hime haver dig udvald, Og ingen anden
enten stolt eller bold, Agt det og var men stille, Min
Fader haver mig inderlig kier, Jeg kand og mange
konster fieere, Dermed at fremme vor villie, At vi
kunde komme i crglestad, Bil du og dette giore, Da i
strlv mlg tll om dit behof, At jeg din ville kand hore,
.Den Ridder strev hende snarligtil, Om det er eders
ville scm , Jeg intet heller begiere vil.

7- Den Jomfru lagdes paa sengen ned, Med
megen utaalmodighcd, Hun grcrd og gav sigsaare,
Konningen var bedroved forsand, Efter Mestere ffrev
han i alle Land, I hvo der kunde forfare, HansDol,
ters sygdom, og hielpe hende da, Dem vilde han vel be
tale, Men der de hendes vand besaa, Hendes Hiertc !
lagdes l dvale, hendes puls den stog, det kunde de <ee,l
Naturllgen er hun ikke syg, Dog gier det Kongen i'
hlertetvee.

8. Kongen gik til hende behend, Dine oyne, sagde
han, til tmg vend, Og klag for mig din vaade, Natur
lig sygdom du ey bcrr, Sig mig dog hvad dit hierte
gier, Hvad dig er kommet tilhaande, Det er paa jorden
hvad det kand, Det svcrr jeg ved min Krone, Jeg vil
hielpe dlg paastand, Ey noget vil jeg stone, Hun sag
de,!)« haver i lieneste din,En cedel mcrgtig Ridder ffion,
M hannem bm' jeg sygdom miu. 9. End-
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9. Enddog han aldrig rsrde mig , Jeg omkom
mer dog endelig, Uden han min kand blive. Gods,
crre og liv , hvad jeg formaar , Og dsden vi! jeg un
dergaa, Og aldrig i live,Er det sagde Kongen, din
begier, Stat op det stal ja blive , Om han end en
Svine-Hyrdeer,Dog ingen Ridder i Verden mon

leve, Som kand vare hans lige, Han er en afßid
derstab fod , Til Stadelborg i Merrige.

10. Kongen forsamled sine Raad, Sagde dem
sin meening forsand, Hvad der var da forhaande,

Da sagde alle med et frit mod, De vidste ingen bedre
Ridder good, I tydffe eller danffe lande, Den Kro

nen bedre kunde forståa, naar I monne heden sove,
De sendte bud efter den Ridder da, Og saa den

stionne Zomfrue , De to maatte boe tilsammen best,
Intet menniffe var i det heele land, De hulde jo fryd

og glade-fast.
11. Han sagde Kongen lov og ar', Den stund

jeg lever i verden her, Eders villie vil jeg giore, Kons
ningen sagde , hun er dig buld , For Kejser, Konger,
solv eller guld, Som du maat see og hore, Thi maat
du sige hende tak og priis, Den stund du est i live,

Derom jeg beder dig Ridder viis, Saa vil jeg dig
opgive min Krone, Men naar jeg ved doden gaar af,
Den sag haver du vundet frit, Formedelst dit mag

lige Ridderffab.
12. I tredive dage deres bwllup stood , El) storre

fryd og lystigt mod huldtes i nogle lande , Hvem disse
menneffer fik at see , Af hiertens glade deres hime
maatte lee, Saa lange som verden haver standet,

Havde Gud paa jorden menniffens kion, Ey bedre
jammenfsych , Af Frankrige kom en Ridder stion.
Der paa Slottet blev han ledet. Han s<W den

adele
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<rdcle Jomfru riig , Sagde , uden Dronningen af
Frankrig, Jeg ingen veed som hun er lig.

i). Hun er dcn stionneste i verden er til, Hendes
ansigt og billed jeg sige vil, Mand mcm det lystes at
siue, Trianus msrked det aadenbar; DernogenM
forgangen var, Sagde han det ti! sin Frue, Mand
taler om den ffwnneste Kvinde, Som mand tand
under Solen sinde, En Dronning bold og meget
fim, AfFrankrig kalder mand hende, Om j vil give
wig saa lang tiid, jeg vil bcstue hende der, Hendes'
billed vil jeg fore hid.

14. Dronningen sagde afhvad Aarsag, Vil j hen
vandre, det er min klag, Biioer hismme, derom.jeg
beder , Den lange reyse med stor umag , hvad kand
eder hielpe denne Sag, Om j end seer hendes steder, '
Hendes billcdsffionded og meere, Hvad lyst kunde j
dtt finde, Jeg undrer at j saadant begier, Hvad
kunde j der finde, Det gior jeg Dronning for den
stionhed, jeg troer ey nogen l Verden er til, Som
<er din lige, det jeg nu veed.

15. Mit hierte haver sprekke og vee , Endtil jeg
faar den Dronning at see, Jeg vil snarlig igicn kom- ,
we, Giv dertil orlof kiereste min , Saa giver jeg dig,
tnin tro igien, Jeg vil mig ikke forsomme, Jeg vil
snarlig komme hid, Den sag hende gik til hierte,'
Han tog sit sverd dermed bortreed, Det giorde hende,
vee og smerte, Han, kom til Frankerig, i det land,
Nu horer til det store eventyr, Hvad under den Rid-
Der gik til Haand.

16. Han kom snarlig derfor, Han holdt sig vel
med tugt og cer, Mand fandt da ey hans lige, I
form og stik jeg sige vil, Han var en ma'gtig Ridder
Mtil, Dronningen afFmnftige , Hun var de DM

ste
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ste besynderlig huld, Dcr hun de tidender zpmde,
klEde sig med sslv oa guld , Den Rldder kom

him til orde, bun stude hans ansigt underlig da.
Sagde hun, siden mig stable Gud, Cn flimmer
Mand jm aldrig saae.

17. En dag som Kongen recd paa jagt, Efter vil
de dyr, det var hans agt, Kort vil jeg dermed gisre,
Den Ridder ind til Dronningen gik, Godtsvarhan
paa sit årende fik, Der handel mon ftcmfore, At
hand vilde lade hende skildre af, For han derfra vilde
ride, Hun lovede stwx den Rldder drav, Hanmaat
te vclderpaa lide, Hun vild' ham tiene i allenstund,
Sit Contraftj han skulde faae, Han gladde sig da
saa mangelund.

18. Der var en gammel Kammer-Viv, Hun
giorde derafsaa ond en kiv, Gav Konningen det til
kiende, Hvorledes en unger Ridder var, I Dron
ningens kammer aabenoar, Han kom derhen beden
de, Og stolte flux op den kammer-Dor, Fandt den
mm ene derinde, Han sagde, dette straffes dor, Jeg
hevnerdet dette sinde, Riddersnmaatte i tornet gaa,
Kongen sammenkalder sit Raad, I give nu eders
Dom derpaa.

19. Der det fornam den Ridders knekt, Han
tenkte, O vce; her hielper ey ret, Hvad ondt vil her
nu sodes, Han scrtte sig genesten paa sin hest, Og
red ad Danmark som han kunde best, Alt for hans
Herre stulde dodes, Han kom der ti! den Dronning
ung, Lod hende saa straren vide, Sin Herres ffeone
faa svaar og tung, Det i hendes hime mon svide,
Hun rev sit håar og hcenderne vreed, Gav sig dog fiup
til hest derfra, Nu hsrer et kvindesneed.

20. En. ragekniv hun med sig nam, OZ der hu»
hen
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hen til tornet kom, Hvorinde han laa fanqen,
vogted fire stcrrke mcrnd , Hun ftgde jea er hans a'gre
tvind, Jeg vidt her fra er gangen, Lader mig til ham
i tornet ind, Det stal eder vorde til aode, Hun hun
dred gylden gav gesvind, De saa for hende oplode,
Da monne hun i tornet gaae, Og kyste hun hannem
tujmdlulld , Det forste hun hannem saae.

21. Saa tidt jeg havde eder det for sagd,
re det for himmelen klagd , De ville borttage min glcr,
de, Ach hvad er nu vest for Raad, Lader eders Band
i dette fad, Dermed eders ansigt at vcrde , En rages
kniv her haver jeg, Hvormed jeg vil aftage, Meders
Ansigt baar og stieg, Nu varer ikkun fage, Jeg eder
vist vil hzelpe herfra, Gtrax tager Eders klader af,
Men mine stal j drage paa.

22. Og for de Bugter klager hart, Eders hcrnder
vride og fuld svart, Eders ansigt stal j ffyvle, Saa
finder j naar det er ffeed, Den knegt med heste to
bered , Derud' j stovenshule, Sid paa den eene og
tid derfra, Agtey hvor det mig ganger, Jeg stedse
dommen varer paa, Derefter mig forlanger, At jeg
kand frelse saa dit Liv, Den Ridder folaer hendes
raad, O stuer an en trofast Viv.

2Z. Sin dreng derhos han blive lood , At om ej
lytten blevdemgood, Hanstulde det forkynde, Den
tild forglk , den dom gik an, Den kvinde stood der
som en mand, De retten der begynde, Efter klag'
og svar og handel stoor som derpaa monne folge,
Den Frue talte selv sin oord, Jeg kand det ikke dol
ge. Dronningen udaf Frankrig , har intet mist af
crre og tugt , Men flig medfart fast smerter mia.

24. Saa merker nu oggivergiem, Derjegisand
hed forer frem, Skal j nu her befinde, Jeg er en

tvind
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kvind og ingen mand, Seer mme dryst og stuer an,
Men at jeg dette finde, De Ridders klcrder haver
paa, Jeg derfor gisre vilde, At jeg mig kunde vel be
ståa, og ey min are spilde, I fred, i krig jeg glem er
med, Bar jeg ey kladda som en mand , Det blev mig
ofte til fortrad.

25. Nu horer hvorfor jeg kom hid, Jeg baver
spurt forlangen tiid, Om Dronningen af Frankri
gs At hun var vist den ffwnnesteßiv, Som fod
der var af moders liv, Bi vare hin anden lige, Sligt
volder at leg nu er her , Jeg vild' hende stue , Hun er
fuld udaf tugt og ar, Den dyderige Frue, Jeg si
ger eder grundellg, Jeg er en Dronning af Danne
mark , Silgt maa j vide foruden svig.

26. Der bun aldt det af mig forstood , Sit bud
til mig hun stlkke lood, Og fore mig i sit kammer , Jeg
bad hende om sit Conlerfej , Deraf opkommer ald den
rej, og stig unyttig klammer, Jeg satte mig hos hende
ned, Skal man os derfor straffe? Fortale hende
vort lands sad, Hvad jeg her havd at Kaffe/ I det
kom Konaen ind med magt, leg maatte strår i taar
net ind, I dommere giver her paa agt.

27. Derpaa saa blev afsagt en dom, Men hun
for den aarsag hidkom , Og mon en Dronning vare,
Bette mand skulde hende godt, Og for det fængsel,
haan og spot, Beviise hende stsrste are, Hun sagde
jeg maa denne tiid , Til mit land igicn fare , Hr. Ken
ning lader had og niid,Mod Dronningen ey lamaer
vare, Thi hun er from og dydefuld, Da gladde sig
den Konning riig, Og saa det Ridderstab saa hold.

28. Den Frue fik stoor lov og vriis, Og ffienk
udaf den Konning viis, Med guld og riige gave?
Wen DronninZ forde hende omkring, Gav med de

Wp
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saa fulde Kongen med, Det var jaa faver eu ffc>n
Hen uo ait til den strande-bred, De bade hende vel

fare, Hun snart lagd op paa bolster sand, Del
holdt hendes Faderbroder Hof, Som var en Her
tug i det land.

29. Sin dreng hun stikked straxen ud, At lm
stal fore den Herre bud, Bad ham ey sorg' eller

Hun vild her tove lii han kom, Mn nåar han h
gen kun fornam, Da ffuld han hastig noe, N,

bud var snar, reed nat og dag, Han mon i SP
mark komme, Alt til sin Herre i suld god mag, T>«

bliver os til fromme, Minnaadig Frue med got A
Forvunden haver uld sin nod, Hun lever nu og lidl!

vel.
90. Den Herre fryddcs mangelund, Og W

udi samme stund, Det dudffab sta! dig gavne, Hvori
min Zlcrde-og sorg-fordriv, Udvalde ssat og ffioN
liv, Og at jeg dig kund' omfavne , Med bitter gras
af glade stor, Hans ojne vilde flyde, Da tiennem
talde disse oord, Nu stal I ogsaavide, I Holsten ll

Frue ven, Den Herre derfor scrtte sig Til heft
sin og var ey seen.

31. Hanresdafsted udi en iil, enddog derhen W
mangen miil, Han snart til Holsten rende, Dava!
der glade mangefold, Den Ridder og den Frue bch

Deres lyst havd' ingen ende, Dernest de sig i Dan»
mark ind, Med langsel monne skynde, Da fryder sig

hver mand og kvmd, Ald lyst mon da begynde, TB
Zamle Konge dser saa hen, Men Ridderen samer kw

nen paa, At styre Danmarks riige iglen.
32. Det styrde han i langer tud, Mod alle va

han from og bliid, Den Dronning og dejlige, i
50

ypperligste ting , Som hun heW viloe bave, Derne
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ald' hun overgik, Stor priis de begg' af alle
fik/Mcerkandjeg ey afsige, Den tienner good saa
vel blev lont, Stormark fik han at raade, Hans tro
blev ham tllfulde lont, Han fik deraf stoor baade;
Enhver streb efter dyden ven, Naar alting far til
doden hen, Da bliver crr' og priis igien.

Anmerklung.
t?>enne Viise haver jeg fundet saaledes udsat afTydsteN/saa-

som den findes gammel og yndig i Liedcrbuch. Mand
finder ogsaa meget i de gamle Franffe, Hollandste og Tydste
Legender om Danmark og de Danstc, hvoraf siuttes/hvorledes
de endog udenlands have vceret bckiendte. Foruden det , at
de meget gamle Skribentere , Procopius og lornandes taler
om dem. Saa have og de celdsie lislcender kaldetlsit Sprogs
som var felles med disse Nsn e riger og almindeligt, efter de
Danste. F.E.A Thessa bok lat ek rita fornar fra ssgrur
nm Hsfdingia, tha sem riik hafa haft a Nordurlsndum, og
Danff tungemål hafa mcrit. o: I denne Bog lod jeg strive fsr
ner frasann om Hsfdinger, sum rige have havt i Nordlandene?
og Dansk Tungemaal have mcrldt. Mcu hvad om denne
Digt kano vcere, vecd jeg intet vist at stutte. Vel er K. Kri
stoffer hid indkommen af Vejeren , som var Paltzgreve af den
Lmie Ncumark (hvllkct nu som andre fieere, saasom af Mas
pach, Amberg, 0. a. f ey cre til) saa jeg meener, at her kand
lcrses Neumark, for Styrmark, dog komme endda Me de
andre Omstændigheder overeens hermed. Enten her nu lamge
tilforn , eller da er passeret noget stigt herinde eller ey, saa have
de gamle dog hermed wrnemme!,gen vildtt Kavd bestandig tro
siab og kierlighed l VEgtcffab bersmmet Ellers regierede
dertiden de Danste Kongers Brodre i Holsien,som her i Visen
omtales.

Saadant et Exempel, at en Kvinde haver udgivet sig for en
Mand, og udfriet ham, have vi i den Tydste Kalloandro, af
Vcrlsten udsat, og i Bilen om den Greve afßom, 0. s. f.

Ff " XVI. Hw
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Hvo som gisr ondt, og det gaaer vel af,
maa sige af Lykken.

Kongens Dotter afEngelland, Hun lever foruden
ald kvide, Hende er gangen sorg til haand. Hiiz

haver trolovet den unge Herr Styge.
2< Han er til tukt og crre vant, Hun vil ey HA

andenmand.
Z. Kongens Son af Danmark, Han beder m

Jomfruen af ald magt.
4. Det lidde fast at fyrretiv' ugers dag, Dm

lom fru lcrnqes med megen klag.
5. Den jomfru tager over sig kaaben blåa, OM

til buret monne hun gaa.
6. Og ned til buret hun ganger hen, Der fM

hun en son saa ven.
7. Hun tog det barn, svobtedttiliin, Og W

det i forgyldte ffriin.
8. Hun lagde derhos viet salt og lius, For Kl

havde ey varet i Guds Huus.
9. Den jomfru tager over sig kaaben blåa, tt

ned til stranden monne hun gaa.
ia. Hun ganger hen ud ved den strand, OgM

det striin sau langt fra land.
11. Hun kaste det ffriin saa langt fra sig, Det

riige Christ befaler jeg dig.
12. Den riige Christ leverer jeg dig, Du HM

ikke lamaer moder i mig.
13. Kongen han jager ud med den strand, Ha«

fand det strin var drevet til land.
14. Han stog det ffriin op,saae der i, Saa W

et drenge - barn laa derudi.
15. Kongen tog pendinge af fin pung, Og W

det barn til ChristendoM' 16. Ael

' XVI.
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16. Dernest tog dan det lille noor, Og fiyde det
hen til fostermoor. Hun har trolovet hin unge Hen
Styge.

17. Du for det barn ret omhu dcer, Af store folk
det vist kommet er.

18- Hun fostrede ham i vintre fem , Siden blev
han Konqens liden smaa Dreng.

19. Han voxte saa til i atten aar, At han Kon
gens egen baner baar.

20. Kongengav hanncm ssa borg'og lcrne, Der
til hans egen Dotter hin venne.

21. Kongen taler til Dotteren sin , Og naar saa
viltu gifte dig ?

22. Naar min Herre Fader siger til, Og naar
hans faderlige Hierte vil.

2). Hen Karl er ypperst i min gaard, Neydeter
Styge, min hu falder paa.

24. Det monne fast ad bryllupet lide, Den jom
fru hun bcrr daglige kvide.

25. Saa drukke de bryllup i dagene fem, Ikke
vilde Bruden til sengs i dem.

26. Den sidste dag ad kvelde, Da toge de bruden
med vcrlde.

27. Saa sirtte ds Bruden i sengen ned, Hr. Karl
han dvcrldes ey lcenge ved.

28. Han klapped' hende ved hviden kind, I ven
der eder hid allerkiereste min.

29. Du tige kvcrrKarl,kier sonnen min. Hhj ieq
er kmeste moder din.

" spot i min faders land, En moder
Ml have sin son tll mand.

Z2. Om
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32. Om morgenen Kongen han spor dcm ad,
Hvor haver j lidet i denne nal.

33. Jeg takker nu Kongen for alt got, At crgte
min moder, det var stor spot.

34. Kongen har giort mod mig allcrbest, De«
er min moder, som jeg haver fast.

35. Min dotter ville vi stege og brande, Ellenil
Heden Konge hensende.

36. Ak ney, med min moder handler ey saa/ G
ver hende Hen Styge det er mit raad.

Antegnelse.
AM and kandletteligen stuttens denne og mange andre M,

at dcr haver va?rct stor OmgKngclse, ja og SvogeHl
mellem os og deEngelste, helst meden vore Danske der rch
rede. Men hvo denne Konge<Dotter afEngelland, eller K«

som af Danmark haver vEret/kand ey forvist siges. K»
Regner afDamnark, som trigede paaEngclland, havde m
ge ssnner, af hvilke maastee een haver eistet denne Frsken, D
ved hannem haver fod en Son, og var kaldet Styge, som eni
Danst Fornavn og Tilnavn. Ellers var Maadcn ikke lovltz,
saaledes at eiste i lsn og omgaaes med sit Foster, hvilket h»»
daarligen meente at vcrre vel forvaret, nåar de havde M
Galt og viede Lys med sig, hvUke Ting i Pavedommet D
Kraft tillegges.
«HHH.HH.HHH.HH-H.HH.H. .«„ H.chH.^H.HH.HH.ch>HM

XVII.

Lykken spiller underligm.
Rovere vilde stiele gaa, Saa langt i frenM-
de lande, Saa ståle de bort den Konges bM

Den jomfru heed Skion Anna.
2. De forde hende i fremmede land, En Hertugs

Son tilhaande, For hende saa meget guld gav han,
Den jomfru heed Skion Anna.

3. De vare tilsammen i otte aar, Siu
sammen monne fange, For hendes dyd og ydmyg«
hed/ Blev den Herre en Konge» ,4. Den



FierdePart. 453

4. Den Herre var afMekelborg land, Af For
sieljg blod og stamme, Kongens Dotter af Enges
land , Bar solt ham selv til håande.

5. Der otte Aar forgangen var, Hun kunde det
merke og fiende, Al han vilde sig en anden fests/
Forlade vilde ban hende.

6. Skion Anna gaar for hans Moder at staa,
Moder sagde hun Frue, Vil I eders Son bede om,
At han vil mig trolove.

7. Jo saamend da vil jeg saa, Jeg vil det gierne
giore, Han lover sig aldrig nogen jomfru, Der mig
tand kierer vcrre.

8. Den Fsrstinde gik for sin Son at staa, Kon
ning sagde hun Herre, Hvorlcrngeviltdu leve saa, I
stegfred lennet meere.

9. Du stalt love ffion Anna din Viv Din crgte
Brud at vcrre, Og da bliver eders fonner syv, Til <rg>
te born med crre.

10. Neysaamcrnd Moder gior jeg ev, Hun er af
fremmede lande, Hendes Foraldre tiender jeg eu,
Hun er mig solt i håande.

n> Den Herre lod breve gaae ud, Ja bryllups
breve strive, En anden fcrste sig til Brud, Hans
Dronning ffulde blive.

12. Skion Anna staar i boyeloft, Hun horde de
Ridderes roste , Give det GUd Fader i Himmerig,
Mlthiertemaatte broste.

i I. Skion Anna staar i hoyeloft, Hun horde de
Riddere bolde, Hielp nu Gnd Fader i Himmerig,
Jeg maatte min kierest beholde.

14. Den Herre han gaar for ffion Anna at
Anna du deylige kmnde, Hvad haver du forgaves
god , Til min Brud og Forstinde.

Ff 3 15- Jeg



DansteKicrmpe-Viser.454
15. Jeg ml give hende gaver rig/ Koniung sagde

Hun Herre, Jeg giver hende mine Sonner syv, De
stulde hendes tienere vcrre.

16. Det er siet ingen gaver riig, Anna du dydelige
qvinde, Andre gaver stalt du hende give, Vilt dum
Denstab vinde.

17. Da staljeg give hende gaver riig, KonnU
sagde hun Herre, jeg giver hende eders eget liv,leg M
saa nodigt ombcere.

18. Det er ingen gave riig, Anna du dvdcht
qvinde > Dit beste guldspan du hende giv, Bilt du
hendes venstad vinde.

19. Mit beste guldspan ffal hun ikke faa, Jeg v!
det ikke ombcrre, Det gav j mig til morgen«M
Derfor fik j min ccre.

20. Den Herre gaar for sin Brud at staa, Mi»
adelig Brud og lForstmde, Hvad for gaver giv«!
nu / Anna min stegfred qvmde?

21. Jeg vil give hende gave god, KonmngjW
hun Herre, Jeg vil give hende mine gamle sto, HU
sommer dem best at bm<'.

22. Saadan er ikke gaver nok, Min adelig Bck
VgForstinde, I giver hende andre gaver Oml
tnit vendstab vil vinde.

- 23. Saa vil jeg give hende gave riig, KomM
sagde hun Herre, Jeg vil give hende mine mM
syv, De ligger over Niin saa ferre.

24. De moller ere saa vel belagt, Deere saa ve!
beprydet, Og det vil jeg for sanden sige, De maalo
kaneel og hvede.

25. Skwn Anna sagde hun min crdle Hem, V
j mig det forlove, At jeg maa M i hoyeloft, Edel
Ange Brud at stue.

2s. N<
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da maa du ey, Du maa det

ikke giore , Kom lkke i det Brudehuus, Lad mlgdet

27 SkisnAnna gaar for hans OWer at siaa,
Moder sagde hun Frue ; Maa jeg i det Bmdehuus
gaa,Mzn Herres Brud at stue.

28 Jo saamcrnd da maa du saa, Sagde hans
Moder til hende, Tag kun dine beste klcrder paa,
Med alle dme moer og qvinder.

29. Skion Anna ind ad doren tren , Baade
med anaesi og mode , Hendes syv Sonner de for
hende gik, Varklcrd i ffarlagen hin rode.

20. Skion Anna tager solvkande paa haand,
For Bruden begyndte at stenke, Taarene hende paa
kinden rand , Som hver vel selv kand tenke.

)1. Den Brud gaar for sin Herre at staa , Kon
ning sagde hun Herre , Hvor er os den stionnejomftlt
fra , Hvi qrcrder hun saa snare.

92. Hor det kiere unge Brud min / legsigereder
sandt, Determin Er hendt af et
fremmed land.

)). Ak nej min Herre, det er ey saa, Det kand jeg
vel forstande, eders stegfred viv det vare maa , Raade
Gud hvor det vil gange.

Z4. Sauddcd jeg eder sige vil, Til hendes sorrig
oc vaauoe, Hun blev mig bodet for penge til, Og
sold af fremmede lande.

Z5. Dtt cr hendes bom som j her seer, Syv ssW
ner for stande, De stulle nu eders tienere mre,
Dctgior hcndc sorg og våande.

Z6. Icg havde mig en Soster klein, EnSoster
fsmhced Llnna , Hun blev af rovere staalet hen, Og
sold i fremmed land.

Ff4 37. HUN
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37. Hun blev staalet hun var et barn, Udi sin
ungdoms aare, Hendes foraldre tll stor harm, De
sorger for hende saa saare.

38. Est du ffion Anna Soster min, Du crdle
fiols blomme, Ret aldrig glao var Moder din, Si
den du af landet monne komme.

Du est min Soster hor jeg vel, Det er no?
aabenbare, Beholt lkkun dm Herre selv, Gudedcr
lange spare.

40. Der blev glcrde over ald den gaard, Ja w
stor lyst og gammen, Den Konmng og ffion AtM
da, Blev begge viede tilsammen.

41. Hiem drog den unge Brud igien, Alt til fin
Faders »tande, Den yngste Son fulde hende hieW
Hvis Moder var Don Anna.

Ammrknmg.
denne Vise er om udvortes ftlk, saa laderjcg dcnl

dog gan i tallet, fordi den er gammel og i brug hos maiW!
Og jeg haver ogsaa hord siunges og ncevnes Herr Danner Kw
ning. Der siunges ellers mange andre Piser paa Danste«
fremmede, med hvilke vore da havde omgængelse. Der har w
ret stort Rsvm i gamle dage, eftersom det i synderlighed li!
Gses haver vcrret tilladt on lovligt, som noksom af vore NM,
sse Historier, Sagar og Viser erfares. Saaledes have de 03
kisbt og soldt Mennisser,som de have rsved, lige ved andet

endnu stiger Bal bariste

XVUI.

Kicrllghed giver Raad og Dristighed.

Aill'jhoreog lyde, Det jeg nu kvader forsand,
-O Hvor hun liden Kirsten, Sin sorrig ej forvand.
Der ald vor sorrig fordrives,

2. Forst dode jomfruens Fader, Ogsaa hendes
kier moder, Saadodejunker Valdemar, Jomfruens
yngste broder.

Z. Hen-
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Z. Hende bedes en Kongc-son , Dend v!lde hun
ikke ha , Men hende bad saa rug en Ridder , Og han
nem sagde hun ja. Der ald vor sorrig fordrives.

4. Hende bads til saa mg en Ridder/ Og han
hedde Knud af Borg, Han levde med hende en stak
ket stund, Deraf ogteo jomfruens sorg.

5. Knud han gaar i kcllsren, Han smager baade
mlod og viln; Bede vi Sander Kongen / Til begges
vorbrollupind.

6. Soared det liden Kirsten, Og hende rand
taare paa kinder, Bede vl Sander Kongen, Bor
glcrde hun bllver minder.

7. Det var llden Knud af Borg , Han beder
sadle heste, M vllle ride til stranden ud, Den unge
Konning at geste.

8. Det var liden Knud afßorg, Han reed ud
med den strand, Det var den unge Konning, Han
ganger paa hviden sand.

9- Hor j Danner Konning, Vil j glore mig den
crre, At blive hos mig denne dag, Mit brollup vil
jeg giore. Der ald vor sorrig fordrives.

10. Du hav tak llden Knud afßorg, Du hav tak
for din mode, Jeg havde vel nl brollup kommed, Det
du havde mig ej boded.

11. -Saa satte de det folk i ring , Som de kunde
alkrbcst, Det var Danner Kongen , Sad bruden
alicrncst. Der ald vor sorrig fordrives.

12. Saa drukke de den brune Mjod, Og saa den
klare min , alt sad hun liden Kirsten, Med haand un
der hviden kind.

I Z. Det var liden Knud af Borg, Klapped hende
ved lorrigsuld kmd,Hvi sorgerj saa saare, Hiert' aller
klcrcste min.

Ffs 14. Hor
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14. Hor j liden Kirsten, Hvi giores eders kinder

faa dle,y / Hvad heller har j det fanged / As harpe eller
pibc-!eg. Der uld vor sorrig fordrives.

15. Jeg haver det ikke af dmpen , Og ikke afpiw
leg: Det er meere i mit sind, Kongen tanker mod
eder svig.

16. I tige kver liden Kirstin, I tage det intet til
fare, legvilgaa ihsye-loft, Og drage paa drylm
haarde.

17. I vogter eder liden Knud af Borg; Hi
Kongen vil eder ilde , Han bod to af sine gevcste M
der, Eders unge liv at spilde.

18. Det var ungen Konning , Han taler til si»
mand: Hvilkcn/afmineDanne-Svenne, Vilfch
min Brud tilseng.

19. Hvilken afmine Danffe Hovmand, Vil ft
ge den Brud at sove , Hvilken af mme Danffe
mand, Bil veye liden Knud i stove.

20. Alle da vilde de Danste Hovmand, FM
den Brud at sove; Ingen af de Danffe Hovmands
Vilde veye liden Knud l stove.

21. Det var sander Konning, Satte sig i sen-
Zen ned, Det da var den unge Brud, Hun vendes
til veggen ved.

22. Jeg beder eder Herre Konning, Alt for min
megen nwde, Lader mig jomfru en nat sove/ M
for den haarde dod.

2). Den forste nat de sammen sove. Hun undte
ham ikke vel, Den anden nat derefter, Da stog
hun hanncm lhicl.

24. Lig du der Sander Konning , HErre GUd
lsse vel min sorg; Det giorde mig saa ildt i hiettc,
Du vogst liden Knud af Borg. Der ald vor sorm
fordnves, An-
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Anmerkmng.
Pedersborg elicN det som siden kalledes

lundbora, saawm Borg-Sogn endnu er derved.
Om K. Erik Glipings DZd for saadan Gierning , der han

besov MarstScigs Hustru, er alle bevift. Men at ellers no«
gen Danner Konniug( eller Sander Konning , som endeel
Haandstrevne Bvgcr haver) stl'lde saaledes? og for saadan
Sagsstvid va'rc omkommen, sindes intet om i Historien,
men meget om i Viserne. Maassce her forstaaes nogle mer,
keligc Hsfdlngcr, fomhaverregierct over vores Forvandle
denlands , eller og andre ypperlige Mcend, baarne afKongelig
Slegt, som tidt have strebet ester Riget og nydt det en fsye
Tiid , eller havd en Deel deraf , eller vceret Sse-Konger , og
derfor lallede med Konge Navn.

XIX.

Mand stal kun fare sagt, enddog mand
haver Magt.

Orm han tiener i Kongens Gaard, Ogyp-
perst i Kongens raad, Han feste hin stionne

Jomfru Solvcrland, Saa vide gaar savnen fra,
Og ikke i denne her Maanet end saa kommer Herr
Orm hiem.

2. Han fcrste, hin ffionne Jomfru Solverland/.
Dm ffionncft over alle qvinder, Saa reed han til
landsting , Og der trolovede han hende.

Z. Han fasted hende paa landsting, Og alle hew
dco stender til are, Hun vords det ikke aabendare,
At Kongen havde hende kier.

4. Kongen lovede sig en pillegrims reyse , Atgaa
M den hellige grav, Da lod hin rige Herr Orm Sit
bryllup Ziore i stad.

5- Det spmges alt saa vide, Og mest over Kon
gens gaard, Alt hvor hm rige Hm Om / Han hav
de sit bryllup giort.

6. AN
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6. Alt hvor hm rige Herr Orm , Havde fast den
klare liliie , Det vil jeg for sanden sige , Det var ikke
med Kongens villie.

7. Det var Danner Konning, Han ganger i
Naadstue, Han kalleoe sine gode mand tilsammen,
Med dennem jaa vilde han raade.

8. Raade hall med sine gode Hovmand , Oni
landets gavn og deste, Det vil jeg forsandingen sigl,
For Herr Orms styld ffeede det meste.

9. Kongen lader udffrive, Alle sine gode mand,
Og allermest hin rige Herr Orm, Han ssulde fotz
dcm.

10. Det var Danner Konning, Han lader el
ud,bud gisre, Taler han til hin rige Hen Orm, Di!
stalt min danner fore.

11. Lenge stod unger Herr Orm , Han kunde M
tale et ord, Monne det vare Kongens alvor, Jeg
stal af landet fare.

12. Soared han Danner Konning, Baade as
ffiempt oZ had, du var fast helder i fruerstnen, Hos
hin ffionne Fru Solverland.

iZ. Svared det hin rige Herr Orm, Baade med
tugt og are, saa gierne far jeg aflandet ud, Med M
min adelig Herre.

14. Det da var den rige Herr Orm, Og ban
sprang til sin hest, Nu vil jeg fsrst hiemride, Og tale
medminallcrkierist.

15. Det var hin rige Hen Orm, Kom i sin eM
gaard, Opstod den stionneFrueSolverland, Og
gik sin Herre imod.

16. Velkommen hin rige Herr Orm , Allerkieriste
Herre min, Hvad var tiding i Kongens Zaard, Men
j kommer saa snart igien.

17. Det
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17. Det varTiding i Kongens gaard,
genhanvarvrcd, Vissuldsalietlcdlling i aar, Om

vi vare end halve fieecc.
18. Svared det stolten Fru Solverland, Iblant

de Fruer saa bolde, Glve detGudFadcri himmerig,
Jeg var under sorten mulde.

19. Det var stolten Fru Solverland , Hun vred
sin haand af mode, Det vare lor vor Herre klart, Jeg
bliver i morgen dod.

20. Bort saa red hin rige Herr Orm , Ikke meget
i hiertet glad, Svart da sorge de fruer, og mest Fru

Solverland.
21. Det da var den rige Herr Orm, Kom ridend' i

Kongens gaard , Opstod Danner Kongen, Og gik
hannem sclv imod.

22. Velkommen hid Herr Orm, Og hvor laastu i
nat , Hvor lider hin ffisnne Fru Solverland, Skiltes

dufta hende saa brat.
23. Saa da lider stionnen Fru Solverland , Med

andre fruer bolde , Hun onstede sig tusind ganger
ned, Alt under sorten mulde.

24. Oostod Danner Kongen , Og han stog haand
i bord , Du ffynde dig bort Herr Orm , Du haver

saa mange ord.
25. Saa droge de afKongens gaard, Med blanke

sverd i hcende, Hcrr Orm deres banner fsrde, Og
vejen han dem klende.

26. Herr Orm han drog giennem Holsterland,
Han lod ikke lenge bie , Kongen han sende Fru Sol

verland bud, Bad hun vilde hlemme bie.
27. Det var Fru Solverland, Hun lod de lem

nedrev ffrive, Saamcrnd vil jeg for sanden sige, Det
henderand tåare paakind»

28. Dek



462 Danffe KiKMpe-Viser.

28. Det var stolten Fru Solverland, Satte sig
i den forgyldenekarm, Saa drog hun til hendes kier
moder, Alt baade med sorrig og harm.

29. Horjkicre moder, I kiender mig raadet
best, Kongen han haver mig budet sendt, han vil
verre min giest.

30. Kongen haver mig budet sendt, At han vil
vare min giM, Jeg frygter fast i himet mit, Attct
bliver ikke mit best.

31. Du lad dit gulv med Amur stro, Bred bM
med silke det hvide, Du gak mod den adelig Hem,
Du fanger hans komme saa blide.

32. Det da soared den tieneste pige, I bier dci!
Herre ikke hiemme, Det vil jeg for landingen stze,
Det bliver min Frue til mecne.

83» Hm Orm haner i fremmede land, Og lig
ger for bosse og piil, For jeg stalgiore hannem NM
svig, Det stal for koste mit liv.

34. Saa tog hun over sig lov-qron ffind, Og
paa sig kaaben blåa, Saagikhunsaasorgelig, W
af hendes egen gaard.

33. De toge posen paa sin bag, Og pillegrims
stav i hande, Saa ginge de i fremmede land, S'B
ingen Mand dem kiende.

36. Det var Danner Konning, Han kom der
ridend i gaard, Lood han det udfporge, Alt mest
hvor Solverland var.

37. Op da stod den portener, Han svared den
Herre saa brat, lkke er stollen Fru Solverland her,
Hun er alt dragen af land.

38- Hun haver lovet sig en Romwrejse, Alt til
den hellige grav, Dei vil jeg for ftndmZen sige, Hun
dwg derhen i dag.

39. LM
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' 39. Lcenge stod Danner Konning, Og tenkte
han derpaa, Hvi monne den crdleFrue, Alt drage
fra sin cgcn gaard.

40. Saa reed han bort den crdle Herre, Stor
sorg havde han i sinde, Hans hu stod tilden adle
qvinde, Ret aldrig forglemmer han hende.

41. Bort drog ffwane Fm Solvcrland, Var
klcrd i pillegrims lige, Hun haver Hcrr Orm i hiertet
saakier, Hun vilde hannem aldrig svige.

42. Tak have ffionne Fru Solverland, Hun
torde Kongen ikke hiemmc bie, gik hun sig til fremmede
lande , I Kloster monne hun sig give.

4g. Nu lever hun Monne Fru Solverland, I
Kloster med tugt og c?re ; Hiem kom hin rige Herr
Orm , med fiecre as Kongens mcrnd.

44. Det var hin rige Hcrr Orm, Han tienner i
Kongens gaard, Det var Danner Konning, Han
ganger ham selv imod.

45. Vcrr velkommen hiem Herr Orm, hvor has
ver du varet saa lcrnge , Borte er ffisnue Fru Solver
tand , Og ikke saa er hun hiemme.

46. Lcrnge stood rigen Hen Orm, Og han blev
baade bleg og rod , Er min kierest af landet romt.
Den sorg ganger mig til dod.

47. Er mm Hustru af landet romt, Den sorrig
ganger mig ti! dode, leg scrtter dertil huus og gaard,
At hende tvang dertil node.

48. Lcrnge stod han der Herr Orm, Han vart
i kinderne bleg, Er min Hustru af landet romt, Hun
giorde det ikke af leg.

49. Er min Hustru af landet romt, Og er i frem
mede land, Jeg stal hende visselig finde, Alt om jeg
nen mand.

50. LstM



K:c?mp3-Vistr.
52. Lcrnge stod Danner

det vc?re stor harm, Aldrig jeg din hustru saae, Ll!tj>
den hun var et dam. '

5!. Det var riger Herr Orm, Han taaer af ss»
hat, Herre z Zlver nng eders forlov, Og haver i w
sind gode nat.

52. Saa sorgefuld var hin riger Herr Orm,
glk neder af de tmde, Efter stod Danner Kom»
Hanb lorr.g var ikke dismmore.

53- Ikke vilde hm rige Herr Orm, Hiem tilsi«
egengaard, For han fik visse tidinge, Alt hvor w
hustru var.

54- Det var stolten Fru Solverland, Hun loo!
de lonnebreve ffrive, Sender hun dennem tll Hj
sing-Oor, Sm kiere moder at give.

55- Der soared stolten Fru Mette-lild , Der hl,«
de lonnebrev saae , Loved vcrre Gud i himmerig , M
dotter lever endnu.

56. Det var stolten Fru Mette lild, Hunsvck
sit hoved l fflnd, Saa ganger hun i hojeloft, O«
glad for Herr Orm ind.

57. Her sider du Herr Orm, Med suk og sorchi
jlnde, I vor Frue Kloster under Se, Der ssallu din
hustru finde.

58. Det var riger Herr Orm, Der han de om
saae, Det vll jeg for landingen sige, Han blev i hjertet
saa fro.

59. Det var rige Herr Orm, Han lader de lonw
brev skrive , Sender han dennem til Helsingborg Ml
ungeKonningatgive.

60. Sig hannem Danner Konning , Og sig han,
«em tidinge saa , Fru er under vester A
I Kloster sig givet har.

61. OS
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61. Og beder hannem Danne Konning, Laane

mig af sine mcrnd , Og sire af sine beste Skibe , Men
jeg henter min hustru biem.

6,2. Svared dct Danner Konning Han var
stig ug grum, Jeg leder hannem ikke hustru op, Og
laann hannem af mine mcrnd.

6Z. Ikke stotter Herr Orm derom, At Kongen
ban var grum , Saa styled han til Vesterso, OZ
hendte sin hustru igien.

64. glad var riger Herr Orm, Der han sin
hustru fandt, Han tog hende saa listelig i arm, Alt
i den samme stund.

65. Hun tog hannem saa listelig j sin arm/Tel
ler hannem af sin qvide , Saamcrud ved riger Hen
Orm, Jeg wr hannem ikke hjemme bide.

66. Saamcmd ved rigen Herr Orm, Jeg torde
hannem ikke bie, Jeg reddes for Kongens
Og mest alt for min cere.

67. Han tog hende saa listelig i sin mm, Og
gav hende guld hin wde, Saamcrnd ffwnne Fru
Solverland, For din ffyld mide jegdod.

68. Det var Danner Konning, Der han de tft
dinge spurde, At Solverland havde ham klaged Mi/
Dog han hende intet gjorde

69. Det var Danner Konning, Han taler til
stenne to, I bede rigen Herr Orm, For mig i stuen
tndgaa.

70. Det var rigen Herr Orm, tM. til Sol
verland, Nu lokkes mzg i allenstund, Det er best al
romme af land.

l- stolten Fru Solverland, Saa blide
lg hun hannem svared, Hvorsom I i verden vil, Da

vll jeg med eder fare.
GZ 72' Hm
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72. Hen Orm han blev af Landet dreven , Fo>
Kongen han var hannem vred , Han tog med sig bag«
de hustrn og dom / Han drog under Bester-Gs.

7Z. Han tog med sig baade hustru og bmn , Han
drog fra huus oggaard, Saamcrnd ved Damm
Konning, Her grcrde fieere end som for.

74. Her Orm drog ind i Vesierso, DerbyM
han stib og feste , Det vil jeg for sandingsn sige , Vej
var ikke for Kongens beste.

75. Han bygger baade stot og feste, Det var U
med Kongens minde , Maa jeg levs en liden stund, Hz
stal Danner Kongen finde.

76. Hen Orm lader bygge de snekker ni, MM
forgyldene fisje , Saa lofter hannem at stgls, Hi
udi den vester Sse.

77. Det var Danner Konning, Han stod
hbjlofts bro, Hvilke er os de snekker , Som seglei
Havet saa fro.

78. Det da svared den liden smaa Dreng, Hs
stod ikke langt der fra, Det er vist rigen Hen Om,
Som segler i Havet saa.

79. Det er rigen Herr Orm , Som lcenge HM
vceret hen, Han er nu kommen til eders land, A
fme eder ssatten hiem.

Bc>. Det var rigen Hen Orm, Han fmde ds smb
ker ny , Han vil nu til sit Land igien , Og fme os D
ten til by.

81. Dst var Danner Konning, Han venden
sin baad, I legger nu ud fra dette land, Jeg vil D
hannem imod.

82. Velkommen rige Hen Orm , hvor haver d«
vcrred saa lenge, Hvad haver du paa di snekker nh
Mm fore statten hiem.

BZ. Saa
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8). Scmmcrud Danner

sandt, Jeg agtet ikke at staltt/ Jeg "er'en fredlys
mand.

84. Haver du va'ret i fremmede land/ Med hus
stru og dornsaa smaa, Ogdetkand hende saa mans
gen mand, det stal nu dedre tilaaa.

85- Haver du cy joa mangt et aar, Dit fademe
land kunded sce, Men vcrred med sorg i fremmede
land , Nu ffaltu lege o.g lee.

36. Densagblev der saa delforligt, Det var en

Zlssdellg fcrr, Hans stender saa saare da frydede sig.
Og rede mod hannem der, Og ikke i denns her maas
net end kommer Herr Orm hjem.

gaar hcr moxcn n!f som i Marst Stigs Viser. Mm
Orm er l Ledlug og paa et Tog gennem Holstcrland,vilds

longen forlotte hgns Frue, og sendte derfor Bud til hende.
Moderen rander hende til at bie hicmme ogstrs sit Gulv mel>
Amur, dcterhlu velluktende Melilotus eller Steenklee, oK
lave ve. tlz. Mcn hendes Terne giver et bedrergad , at hun ez
sial jonsve Kongens tilkomst: Og dermed niver tiMendef at
end og rmge solk wnde undernden qivc qode raad. Linesont
Marftzsi deM'flede Hjelm og gav sig saa haver ogsaa

Orm begivet sig paa en derfra ol fsge belejlig Tid
tll Hevn , enddog det siden ved Fmligelsc oik bedre til.

Der meldes ofte i Viserne omWegrims fcer, ug i denne,
V Solverlands Rejse, efter de Tiders brust.

K - han dsde paa sin Rejse til den

XX,

Det fornemste er at have Brudens VM,

samsing tientc i Kongens gaard, Han lottcd'
Kongens foster den venne mgW I lyder op

paa madet

GZ 3 2. Hyr



468 Danste Kiampe-Wfer.

2. Hor j det liden Kirsten , Bil j vare allerkie
reste min. I lyder op paa madet.

Z. Saa gierne jeg det giorde, Om jeg for min
broder torde.

4- Han svobte hende i sin kaabe blaa, Og lofte
hende paa sin ganger graa.

5. Han satte hende paa sin gode hest, Og fock
hende hiem, som han kunde best.

6. De sagde Kongen tidende ny, Samsing han
forte eders soster af by.

7. Kongen han taler til sine hovmand, I stal
sirax hente min foster hiem.

8. Kongen lader byde over ald sin gaard, Junge
svenne tager brynie paa.

9- I gode hovmand have I det hsrdt, Min sost«
hun er med vold bortfordt.

1 c>. I gode hovmand klcrder eder uden falst Saw
sing er saa haard en hals.

il . I stulle ride op under se , At hente mig Sam»
sing levend eller dsd.

12. Hans gode hovmand vare ikke seen,men spend«
te strax spore om been.

13. Der de komme i gronne enge, Der lode de
deres heste springe.

14. Og der de komme til Borge-led, Der stod
Samsons moder ved.

15. Hor j Samsons moder savr og fin, Hvorer
Samson sonnen din.

16. Samson han drog af by igaar, Og koM
mer ej hiem for mul et aar.

17. Vi give dig det wde guld, Vilt du os vare om
Samson huld.

18. Det
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18. Det rode guld er godt at giemmeMen Satw
sing min son er ikke hiemme. I lyder op pag
raadct.

19. Det rods guld er godt i kiste, Men Samsing
er saa ond at mists.

20. De bredde ud den kaabe saa blåa / Der lagde
dedetrodeguldpaa.

21. Der stander et huus norden i vor gaard, Der
ligger Samson med sin unge maar.

22. Hans moder var ham ikke huld/ Hun soldts
ham for det rode guld.

2). De hovmand reed' i Samsings gaard/ De
agtede dem stor sejer at faa.

24. De stodte paa doren med stiold og spiud/ Du
stat op Samsing og kom her ud.

25. Icg er ikke Samsing, jeg er hans gast, Z
staalden der stander min sadlede hest.

26. samsing ud af Wnduet saae, I ere saa
mange, vi cre s.m faa.

27. Igode hovmcrnhj tover en stund, M mens
jeg kleder mig auderlnnd.

28. Hans hjertens kiere var ham ikke falst, Hun
spendte selv bromen om hans hals.

29. Samsing ud af doren sprang, Hangiorde
rum , jom wr var trang.

Zcx Forst vog han fire, saa vog han fem, Saa
vog han ttcdiv' af Kongens mand.

31. Samsing hug til han var mod, Han stod iZO
hovmands blod.

92. Samson beder sadle sin ganger gråa, Jes
vll rlde «mg tll Kongens gaard.

3). Der han kom til Borgeled, Der stod hans
moder og ymled' sig ved.

Gg 3 34. Samt
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Z- Samsing tager llstm

der det galdt eders liv. I lyder eo paa madet.
35- I Zaar var j mig huld, Mm soldle mig

dstwdeguld.

36. DetwdesteZuldfymlesgesistrin, DcttoG
da for fonnen din.

37. Kongen ud af vinduet ftae, Her holder lm
Samsing i vor gaard.

38- Hor du Samsing, hornu mig, Hvor ere ht
Hovmcrnd jeg sendte efter dig?

39. Eders hovmand ligge i min gaard, Somme
ere dsde og somme have ftar.

40. Somme hgve sot og somme ere syg, Og sm
We ligge paa baaren liig.

41. Hor j det, Konuing favr og sin, Naar bil,
hente eders oldensvun.

42. I lader nu for rustvogne fem, Og henter dw
mmsaaaliehiem.

43. BarM
Komnngjfikenufcrrd.

44- Hm du Samson stik ind ditfvcnd, M
dtg mm foster , du est hende vard.

45. Du brug her hverken svErd eller kniv . Bt<
hold den vsnns Biv.

46. Samsing takker og vender omkring. Saa w
der han til sin brud Wen

-4- Det 5k Sanising, hmejvarmd, Dcchl
ksm han z Kongelig Et-

Forklaring.
samsing eller Samson ( i hvo han ellers haver wret) bort«

forer Kongens Ssster mod hendes Broders, men mch
hcnim sZm Vlllip, og med sin Manddom erlanger dtt omli'

W
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der hos Kongen, at han holdes vM'dig til ftt beholde hende

og kaldesKouqens svoger.
Om denne Konmng kand det samme siges, som l de forrige

Wtscr. Men hcr cc et scrrt Exempel paa en Moders Utrosiabf
som haver guld klerere end sin egen Ssn.

XXI.

Kydstheds Exempel.
danospaa tofte, ved strande, Dethmde

Bel er den der aldrig kom
mer udi vande.

2. Dcr gaar dands i enge, ved strande f Det horde
Dan Kongen i senge.

Z. For da dandser Herr Iver Lang/ Dend geveste
Ridder idctteZand.

4. Dan Kongen han taler sm midie nat, Hvo er
den harpen siaar saa brat?

5. Det er ikke barpe elier harpe-stet, Det er Hm
Ivcr han kveder saa let.

6. Dcn midsommers nat er stakket og blid, Mig
lystergieme at ride did.

7. Kongen lader sadle sin ganger graa, Han vil
de jcehoodandsentraar.

8. Dan Kongen holder ved linde-grene, Han
st'ueoe der de raste svenne.

9. Aldrig saae jeg en vennsre svend, Der mM
i landet kunde finde uden een.

iO. Han er paa livet lang som en trane, Paa far
ven hvid alt som en svane.

ll. De? til ftared smaa Dreng fta twster, Herr
Ivcr han haver en venncre ssster.

12, Hunersaaven, saa faver og hvid, DeKon-
Zensb'lmcrhunfaaljg.

Gg4 13. Hun
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13. Hun stider baade sabel og maar, Kongens
born hun overgaar. Vel er den der aldrig.

14- Hvid som lillie, smal som ror, Et speie! er hm
for alle moer.

15. Hun gaaer aldrig nogen natte-gang, Hun ly
der ey heller paa fugle-ftng.

16. Tosser reed han dend dands omkring, Og
stuede dend raffe cedeling.

17. Dan Kongen han i dandsen sprang, Tog
sta Herr Iver ved sin haand.

13. Hor du Herr Iver enSvendsaasiin,HW
Zior stolt Elselild foster din.

„ 19. Hun sider i bure starguld lad, El sorrigfuld
Hime er sielden glad.

20. Hun sidder i bmeslarguld i ror, Saagisr
hver crrlig moderlos my.

21. Hor du Hen Iver en svend saa Lad lM
til dandsen foster din.

22. Gieme jsg det gwrds, Om jeg for hendes <r«
torde.

23. Det ssmmsr sig ingen jomfru venne, I dands
at trcrde med drukken svenne.

24. Dan Kongen han stiger til hojen hest, Ha,!
rider hiem som han kunde best.

25. Han fik ikke w om natten at sove, For jow
fruen han horde i lunden love.

26. Dan Kongen han taler til liden smaa DreG
Hvor fanger vi stolt Elselild at ste i lon.

27. I morgen stal vies de Nmmer fem, Stoll
Elselild stal folge alle dem.

28. Dan Konning stiger til hojen best, han ri
der til kirken som han kunde best,

2 9-St ol-
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2y. Dtolt Elselild ganger under bliant smaa,
Dan Kongen han holdt og saae der paa. Vel er

den !c.
30. De toge af dem de bliant smaa , Saa finge

de dem kappen paa.
31. De toge af dem wde guld-list For sorten lin

af sindale bcst.
32. Bispen stod for alter og sang. De fruer prsvL

sin offergang.
33- Stolt Elselild med sit krused haar, En kmnds

afperler der paa bar.
34. Stolt Elselild vendes alteret fra, Det var

det sorste hun Kongen saae«
35- Stolt Elselild nejer for Kongen paa stands

Hendes hime var da sted i vcmnd.
36. Dan Kongen han taler til hende sta fro,

Stolt Elselild giver mig eders tro.
37. Stolt Elselild svared af stor harm, Jeg er

en årlig Ridders barn.
38- Stolt Elselild taler til z Fostermoder sin, I

give mig raad i sorgen min.
39. Kzer Fostermoor j giver mig raad, Jeg fryg

ter at Kongen vi! gisre mig haad.
40. Da lover jeg helleren fattig med crre, End

haaomgv navn for rode guld bcrre.
41. Stolt Elftlild taler til Terne sin, Du stifte

med mig kilder din.

42. Saa Mrne vil jeg min Jomfru hore, Hvad
hun byder Mig giorc. '

43. Saa M hun Tcrnsn bliant smaa, Men
lomftucu tog kappen gran.

44- San sik hun hende sine guld-spange , I Ters
Mus klader mide hun gange.

GZ 5 35- Du
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45. DnsKtdlgimjnhangeckarM/ Alle tninefteh
ne stulle folge dig fram. Bel er den der:e.

46. Den Tcrne ganger af kirken ftaprud, M
Ojne de fslge hende ud«

47- Den Terne ganger under wde guld-strch
Den jomftugaar under kappen saa drud.

48. Danner Konmng log Ternen ved sin am,
Lbfted bende saa i forgyldene karm.

49. Danner KonnmZ han reed, Den Terne lW
aag, Stolt Elseiild sig en anden vey tog.

lader sig lukke forinden de giomme>
51. Hun lader sig lukke forinden dsmunre, Fo!

ingen stulde vids hendes buure«
52. Og der de komme i rosens lund, Der M

Dan Konning at hvile en stund.
53. Dan Kongen tog hende ved sin arm, Ha»

wfted hende fra forgyldene karm»
54. Stolt Elstllld j vilde del fortryde, Med oi

be lindeslsv at bryde.
55. I brode med os de linde-blads, Dmw

Ziores vores Hierter glade.
56. Dagen cr lang og Beyen er trang, N'M

her hore paa fugle-jang.
57. Dan KonnmZ j lader mig med freden fttt,

Jeg tager min jomfmes klcrdcr vare,
58» Hun tog af sig det bliant sinaa, Der stod saa

leed en mo 05 graa<
59. Bort bort du Terne, det dufta ffam, W

Jomfru ssal jeg giore veycn trang.
60. Og tog hun end veyen hen til Rom, Hm

ffa! dog aldrig for os undkomm.
6 1. Dan Kongen paa byder en krig at gwre/ Hen

IM LWge ffal dailneret fore. 62. Dell
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midsommers nat var stakket og kold/
Dan Kongen han rider i gronnen vold.

63. Dan Kongen han reed, hans svenne de ren
de, Ikke kunde de stolt Elselild sinde.

64. Bruden er i lunden dult, Hun er saa dybt
under jorden siyvlt.

65. Der de komme i Rosens lund , Der horde
de gioe saa liden en hund.

56. De kaste op muld/de kaste op stecu, De toge
derud denlil'iegreen.

67. De toge silke og rode guld-baand/ Og bunde
lomfruenb hvide haano.

63. Nu sia! jeg fore dig bunden hen, Du stalk
ey silppe saa let igien.

69. Derffaltu gwre villisn mw/ Og mine sten
nes udi!on.

70, De sioge over hende kaaben blag/ Saa lsfte
de hende paa ganger graa.

71, Der de komme i rosens lund, Der lysted Dan
Konning at hvile een stund.

72, Hieip mig Marie du reenems, Jeg maatte
ell jomfru med crre doe.

73' Stolt Elselild mabte det hsjesthun kund,Det
horde de Rovere ude paa sund.

74. Det horye dc Rovere paa sundet laaHg hve
den er os det ynkelig raab.

75' De Rovere spatftre ud med strand/ Dan
Kongen han reed sin ganger paa sand.

76. Hold stille du Ridder og pwvdit stiold, El-
Kr du ssalt lade os denne zomfru bold.

77- Og lader du os ikkc denne MS/ For hendes
sspld saa ssaltu doe>

78- W
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78- Lader du os Me denne viv, For hendes?«
staltu miste dit liv. Bel er den der aldrig konw
udi vaade.

79. Langt heller saa lader seg eder den viv, Eni
jeg for hende nnster mit liv.

80. De ffare sonder det rodeguld-baand/Oglz
.ste saa jomfruens hvlde haand.

81. De wge afhmde den kappe blåa, Saa lch
de hende afgauger gråa.

82. Saa kladde de hende i ftbelog maar, O«
Wfte de hende sormden Dds bord.

83. Alt det de sejledoq alt det de rode, Alt st
stolt ElDw og gmd saa mooig.

84. Skisn jomfru j grcrder ej paa stand, Sa,
nig en hofding kommer j til haand.

85- Bl forer cder tilSpamcland, Saa riig«
hofding gaar j til haand.

86. Vi selge eder for saa meget guld , De maal»
Vs det med staalene fuld.

87- Der de komme lidt fra sund, Der olmck!
vejr saa hart og mM.

88. Den storm sig reiste saa streng og ond, N
Rovere slunke til havsens bond.

89. Den Rover-Hob paa havet blev, Stolt G
lild til Engelland drev.

92. Stolt Elselild sad ud med den strand, Hu«
var saa modig ud af det vand.

91. Stolt Elselild vreed sin silke-serk, Jeg maa
vel sige af hiertens verk.

92. Sw!t Elselild ganger nd med den strand, Hr,
Adelmand rlder sin ganger paa sand.

93. Hor j det min jomfru venne, Hvi ganger j hel
saa moes alleene.

94. FreM
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94. Fremmede jomfruer larve mig at sy/ Med
vcelde saa blev jeg fsrdt af by. Bel er den der aldrig
kommer udi vaade.

95. Han siog over hende sin kappe blast/ Hau
lvfte hende nl sin ganger qraa.

96. Der han kom li! Borge-led/ Der stod hans
moder og hvilede ved.

97. Hor du Hcrr Adclmand kier ssnnsn min,
Hvor havcr du faaet den jomfru fin.

98. Jeg reed nng ude ved sirand, Jeg fand den
jomfru paa hmdcn sand.

99. Fremmede jomftuer la'rde hend' at sy. Med
vold saa blev hun ford af by.

iQO. Bil den jomfru hos os vKre, Da ffal vi
hende elffe og cere. '

loi. Der var hun i ugerne fsm. God villie vorte
i alle dem.

iO2. Der var hun i ugerne ni, God villie voxte
i alle di.

i<DI. Herr Adelmand og hans moder, De legte
guldtavel over borde.

104. Hor du Herr Adelmand kicrr smmen min,
Hvad haver du mest i hugen din.

105. Dukken og fruen dem tager du vare, De
gamle spil dem lader du fare.

106. Det volder om jomfru jeg sand ved sund,
Min kiere moder bliver hmd' ikke ond.

107. Det volder stolt Ellelild, hun det ej veed,
Min liere moder vm' hcnde ikke vrced.

ioB. Hvad viltu med den jomfru giore, Hun ha
ver ikke venner eller ftcnder here.

109- Haver hun ej venner og frender here, Da
er hun idel rig paa «re.

iio.Hans
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Hans moder smilede under stind , For

vilde prove Herr Adelmands sind. Bel er denZer !c.
in. Du ffalt have mit minde der til, At

jomfru om du vil.
il 2. De lavede paa bryllup i maanedsr

Elstlild glceddes i alls dem.
ii). Her Iver kom der ridend i gaard, Udestz

Herr Adelmands moder var svevt i maar.
114. Her stander j en frue saa bold, blev her U

en jomftu for rode guld sold.
115. Min Son han resd sig ude ved strand, H

fand en jomftu paa hviden fund.
116. Det sr i dag deres bwllups-dag, I M,

siaen, forsqer deres lag.
117. Herr Iver han treen ad doren ind, Ns

unge brud smiler under simd»
nB. Og det er esneste bwdsrmm, Som hidi

kommen over salten Rin.
119. Adelmaud svmed lad dig behage, legck

din sostcr i disse dage
i2O. Herr Iver han svared Herr Adelmandfl!«

Hun knude aldrig bedre lykke faa.
121. Da ffaltu vcere min broder og ven, Oghs

til ekte min foster igien.
122. De solde deres gods for guldet rod, »i

strande, Og bleve i tzngelland til dsrcs dod. Bel«
Ven der aldrig kommer i vaade.

Antegnelser.
skisse og Else haver vteret af de Langer, vor S«

var og af dm Slegt. Tue Lange levde i VaW
l. Tud, og mcd eget Skid oa Folk fektcde mod Rigens Fiende

5. Sangvers. Harpesict, af Slag, , Slåer,!
Slct.Mand, syl« ssan' Gra's as i Enge-siet, Klokkenet , na
MMnsiM. <

33' -l.
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13. Detcrejdesbedre, at hun med klædedragt, saasom
(43. v.) overgaar Kongens Boru; Hvilket ey heller bekolM
mer hende vel. Men stal kllrde sig efter og Mc over sin

Otand "^
23. En qod L^i-dom/at Ismftncr holde sig inde og i Stil«

hed. Hvorfor ogsaa Venus er fordom afmaled med en Snegel
hos jus, at Kvinneckwnnct helst stal vcn'e i Huusct. MM
vecdDvad Dina sin

a"t indvie Nunncr^
29. Haad, Haading/ Haadmgs-Barn , kaldes endnu ct u

ekte Barn. Haadings Ord .->: ukvems Ord.
65. Ranil Jonsen blev ogsaa forraad og rsved ved sin

Hnnd, doa han ellers holdt sig forborgen i GraabrsdreHls
ftcrißostlld.

73. Det maa vcrresteet/ menSbcrsverie endda ikke efter
Hedenstabet hervarasiagt, som tilforn var priseligt her udi
Norden.

86. Fordom stiftede dc Guld og Penge med Småler. Da
sagdes der og om rige Bsnder , at de havde Skiepper Penge ;

Item , at der vare saa mange Pcugc efter dem / at de maaltc
ogdeclte dcln ud med Skaaler.

91. Silke-serk, Silke-stiorte, Silke<segl, 0. a. m. tales om
i gamle Viser. Enddog det er let at beviise at vore Gamle

havde megen Fartog Handel i Osterltden, saa haver dog cy
virret saadan en mcengde her afSukc ; Men dette sceltes her

Poetist , et bedre stags for ringere. Ellers bcsyde de ogsaa
disse Linklceder med SM, og dcr meldes om Sule-lagen med

Perler-border omkring, afHvilscldiChnsi, 1.
122. Her var Fordoin Tiid stor Omgc?nae!se mellem Dan«

ste og Engelste, saa a: de vq bode og givtede sig tilsammen,
hvorom nok findes i Historier og Viser.

Bedre ingen Bmn f end onde,

var stolten Ogsaa hin unge Hsrr
Karl, De legte dem gnw-ternmg, Den som

merlangc dag. For hun havn snakkeo med svenden
Mf SveniZ.

2,
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2. Hor du stolten Svane lille, Hvad jeg nu sicm
dig, Haver du nogen lonligsorg, Da dol dmd «kke
for mig. For hun haver snakred med svenden udaf
Sverrig.

Z. Jeg haver ej meer lsnligsorg, End fruer og
jomfruer maa vide, Men det fordyder dcnd ovcrft
Gud, Jeg stulde dig det aldt sige.

4- Det var ungen Herre Karl , Han svsber sit ho<
vet i stind, Saa gaar han i hojeloft, For sine how
mcrnd ind.

5. Her sider j mine gode hovmcrnd, Hvad raad
vil j mig kiende, Aldt om hende stolten Svane lille,
Hvor jeg stal hende binde.

6. Det da svared den gamle mand, For han var
hende good , Hvorfor viltu stolt lild binde/
Hun har, sin crre og tro.

7. Det hswe hendes pige I gaarden som hun stod,
Saa gaar hun i hojeloft, stolte Fru Svamlildimod,

8. I samler aldt sders guld i striin , Og hvad
haver her inde, I vogter eder for hin unge Herr Karl/.
Han vil eder hordelig binde.

9. Det var stolten Svanelills, Hun stimler guld i
siriin, Saa drager hun sig op i land. Der ingen
mand kiendte hende.

10. Den tiid jeg fra hiemme drog, Jeg havde
femten gangere hvide , Den tiid jeg kom til Lunde
mark, Da havde jeg kun min lilds.

11. Det var stolten Svanelille, HunkomiSvw
ligs land, Der gested hunen Bartster, Som hun
da for sig fand.

12. Hm j goden Bartster, Hvad jeg spor eder
ad, Er ej Herr Konnmg Erik, En Herr' i dette'
iand?

iZ- Wst
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i). Vist er han Konning Erik, En Herre i dette
land; Det vil jeg eder sige, Det maa I tro forsand.
For hun haver snakked.

14. Horlgodenßartster,v!llmcdmiggaa,Da
vil jeg give eder saa meget guld, Somlvilscrttepaa.

15. Det var stolten Soanelille, Hun reed sin gan
;er i gaard, Udgaar Hen Konning Erck, Han var
>el soobt i maard.

16. Hor du stolten Svanelild,Hvi kommer du
mig paa haand,Er her ej Horer og Skoger nok, Her
udi Sverrigs land.

17. Dertil soared hans moder, Hun var en frue
saa ven, Hun viiste hend' i hoyeloft, Aldt i en op
redt seng.

18. Det var stolten Svanelilde, Satte sig i sengen
ned , Det vil jeg for sanden sige , Hun fodde to fon
ner ved.

19. Der var ingen i stuen der , Som hun torde vel
Mlide, Saa sende hun bud i hoyeloft, Aldt efter
sin lille pige.

20. Det var stolten Svanelilde , Hun ned i sengen
sadt, Saa strev hun de lonne - breve , Saa ilde som
hun gad.

21. Tag du nu mineborn saa smaa, Og lad dem
Kristendom faa, Du kald den eene Konning Erik,
Den anden hin unge Herr Karl.

22. Det forste de have naaeo syv aar, Du lad
dem til stole gaa , Naar de ere fulde femten aar , Lad
dem de lonbreve faa.

23. Det var stolten Svanelild,Hun havd' ej meget
godt , mine fonner tor end leve den dag , De hevne de
les moders spot.

24. Det yar stollen Svanelild, Hun laa udi den
H h harm/
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harmTSaa dsde hun saa hastclig', Udi sin piges arm.
Kor hun haver snakked med svenden afSverrig.

25. Det stod saa i aare, Ja vel i sexten aar, Del
varrigenKonningErik, Han ey sine sonner saae.

26. Det var Herr Konning Erik, Han vild i
marken udride, Der motte hannem hanssonnerto,
Udi saa onde tide. ,

27. Vel modt, vel modt Herr Fader, Nn ffal Z
det undgielde, Det I vor moder haver ilde giordt, A
vi maatte stegfred vcrre. .

28. Hor I detminesonnerto, Ogvnllademlz
leve, Jeg giver eder det rode guld, Og helten mii
Konczenge. , .

"'9. W stibtter ey eders rode guld, Eypaa eden
Kongerige, Hvor som heldst vi komme frem, Da spol
ter obvore jefnlige.

-o. Os spotte de store , os spotte de smaa , De
erfuldondeat bcrre, Ihvorviride, i
kaldes siegfred at vcrre. ,

31. Det var Erik og Herr Karl, Hver da si
sverd uddrog, Det vil jeg i sandhed sige , Deres fade
de nedhug. , <.

22. Det var Erik og Herr Karl, De sprunge d
til hest, Nu tMs os udi volt sind, At stoven styvl«
os best.

Antegnelser.
t?>erhave

Navn, afhvilkc nogle ere ihielstagne. Men at en Fad«
ssulde af sine Ssnner vcrre drcrbt , enddog hans Forseelse M
deres Moder kunde vcrre sior, er et svart Exempel., DogOl
sies efter de Grcrkcrs foregivende , ihielslog sin Moder, at he
m sin Faders Dsd, man vel ofte haver lcrst, hvorleedes Se>
nen haver stridet mod Faderen, fanged og Ude handled m
hannm. I« det som er, Blankg lod forgives
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Sverrigs Konge, Moderen sin Ssn, hvilken sagde, at hast
jik°nu Dsdenaf den samme som tilforn havde gived hannem
Livet.

XXIII.

Alle Baand ere for svage til at binde
Kierlighed.

legte guldtavel ved breden bord , I glade og
lyst med alde, De fruer tvende med are stor,

Saa underlig lagen mon falde. Men lykken ven
der sig ofte om.

2. De terninger lobe ofte omkring De sig saa
snart monne vende, Saa gior og lykkens hiul udi ring;
Dens lob man neppe kand kiende.

3. Fru lulli og Dronning Malfred , De lage
guldtavl med are, Paa gulvet ganger det barn der
ved, Og legte med avle og perre.

4. Paa gulvet ganger det barn saa ven, Og legte
med adle og blomme, Da indkom Hen AM Told
sen, Han agtet til Rom at komme.

5. Han hilsed fruer og jomfruer stion, Hannem
sulte baade tukt og snilde, Han elffer det adle-bam
udi len; Thi lykken vilde for dennem spille.

6. Paa armen tog han den liden dukk', Klapped
hende ved hviden kind, Christ give at du varst voxm
nok, Da blevstdu snart min mandind.

7. Hans yngste foster svarede saa brat, Påaktar
der hun guld monne bare, Var hun end voren l
denne nat, I maatte ey sammen vare.

8. Jomfruens moder talede ret , Hun mon hannem
sandhed sige, I ere alt for nar udi at, dog vel hm
andenlige. >

9. Han tog en guldring af sin hcmd, Vad bars
Hh 2 M
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netdermedleege, Der hun fremvoxte i alder forsand,
Det giorde hendis kinder blege. Men lykken ven
der sig ofte om.

lv. Kom vel ihu min lille brud, I dag monne jeg
dig faste, Jeg vil nu reyse af Landet ud/ Og frem
mede Herrer gaste.

11. Her Axel drager af Landet ud, Hannem fol
ger tugt og are, I klosteret sattes hans liden brud,
At hun stulde ssnnen lcrre.

12. De larde hende silke- som at sye , At lase
lod de hende lare , Af hendes dyd gik herlig rye, Hen
de fulde stor tugt og are.

i?. Slig adelig sader som hun bar, Maa hver
med retteprsse, I sindet hun og forstandig er, Og
regnis iblant de vise.

14. I klosteret var hun ellefve aar, Til GUd hen
dis moder kalte: Dog tog hende Dronningen i sin
gaard, For alle hun hende udvalde.

15. Herr Axel tiener iKeyserensgaard, Forgylte
haver han spore, Sit sverd han vel ved siden bar, Og
Ridderlig var hans fore.

16. Herr Axel sovcr saa sodelig , Alt som en Her
re mon somme, Om natten har han ey roe hos sig,
Alt for sine sterke drsmme.

17. Herr Axel han sover i Hoyestuv', Og hviler
paa silke det blode, Han haver ey roe om natten at
sove , Han drommer om Festemoe sode.

18. Han drommer at BaldborriZ Immersdot
ter, I fioyet staaer klad med are, hende sig
Haagen Kongens Son satte , En bon monne han
begiare.

19. Aarle om morgen det blev dag, Og Lerken sin
stem-
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stemme rorde , Opstod Herr Axel med god behag,
Sig snarlig i klagerne fsrde. Men lykken vender

sig ofte om.
20. Saa snarlig sadler han ganger graa, Han

lyster i landet at ride, Saa dwmme - tanker afho-
Vedel siaa, Og lyds vaa fugle « sang blide.

21 . Der nu Axel Tordlsn , Kom hcn i rosens-lun«
de, Der moder hannem en plllegrim ffion, Udi de
samme stunde.

22. Velmodt, goddag dupillegrim from, Hvott
hen staar din begiere , Fra mine lande monne du kom.

Din' klcrder kand mlg det lcrre.
2). Norge det er mit fcrderneland, Jeg er udaf

Gildffe stamme Til Rom haver jeg rmg jvoren for
sand , Om jeg kand Paven der ramme.

24. Est du kommen af gildsse at- Og da est du
m n frende. Har stolten Valdborrlg mig forgiat,

Sig mia om du hende kiende<
25. Baldborrig er en jomftu saa ffisn, Jeg hende

saa vel monne kiende, Der el saa mangen ridder jon,
Som salter sin love til hende.

26. Jeg kicnder saa vel den jomfru der, Hun siider
sabel og maar, Blant alle jomfruer hun prisen bar,
Gom tiener i Dronningens gaard.

27. Opvoren er Valdborria Immers daatter,
Som lilien ftyerst paa qviste, Blant alle jomfruer i

landet er, En ffwnnere ingen viste.
28. Fru lulli hviler under marmorsteen, Alt hos

sin adle herre, Dronning Malfred tog ffion Bald
borrig hen, Hun hende mon elste og are.

29. Guld bar hun om sin hvide haand , I perler
fletter sit håar, Herr Axels brud, af alle mand Hun

kaldes, i hvo« hun gaar.
Hh 3 ZO. Ds
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ZQ. De kalder hende Axels Fcrstemoe ffion, Og

glor det af got gammen, De agte hende Haagen
Kongens son, Jeg meener de kommer tilsammen,
Men lykken vender sig oste om.

31. Det var Hen Axel Tordson, Han svobte
sig udi stind, Saa ganger han udi salen hen, For
Rommerste Keyser ind.

32. Hil sidder I Keyser Henrik fta from, I ere
en Herre saa blide , Orlov monne jeg eder bede om. Til
fcrderneland at ride.

33. Mig er fader og moder fra dod , Mit gods
siaar nu udi vove. Mig tvinger dog mest min fcrste
ttwe sod, En anden vil hende trolove.

34- Orlov detstal du giern saa, Selv vil jeg dig
det give, Om du tilbage komme maa, Din Plads
M aaben blive.

35. HerrAxelrider afKeyserensgaard, Hamful->
de saa herllg en ffare, Og alle de udi gaarden var,
Ne bad ham alle vel fare.

36. Paa reisen var han saa frist og snart, Ham
folgede tredive svenne, Der han kom til sin moders
Zaard, Da reed den Herre alleene.

37. Der nu Herr Axel Tordsen Kom frem til
borgeled, Ud stod Fru Helfred hans sosterven, Og
hvilte hun sig der ved.

38. Her stander du Helfred soster fin, Nu venter
du M min komme, Hvor lever Valdborrig fcrste
moe min, En rose for alle de blomme?

33. Skion Valdborrig lider meget vel, Den
ffisnneste jomfru for alle , Hun tiener og vores Dron
ning selv, Hor alle hun hende udvalde.

40. Du made miZ Helfred soster fin, Du give
MlgrM hegohe, Hyor jeg kan> tale Mch fcrstemoe

Min,,
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min, At ingen mand det forstode. Men lykken ven
der sig ofte om. «,

41. Svebdu dia udi silke ffisn, Og klcrd du dg
udi piceld, Sig at du est mit bud udl lon, At tale
med jomfruen selv. '

42. Det var Herr ArelTordson, Gaar overde
boye lofts spange, Der moder hannem Dronnlngens
jomfruer ffion' De komme fra Aftensange.

Han rakte stisn Valbomg hvlden haand, Og
talde saa mildelige , Jeg er Fru Helfreds sendebud
sand, Jeg haver eder noget at sige.
,44. Hun brod op de lsnnebrev stor. Hun laste
detudmed alle, Der stode udi de ElffovensOrd,
Som nogen best kand udtale.

45. Derlaaudideguldrmgefem, Var dreven l
roser og lilier, Eder giver ArelTordson dem, Han
eder saa ung haver gillet. « .

46. I lovede at vcrre min fastemoe , Den tro Ml
mig holde, Jeg sviger eder ey paa verdens oe,

jeg eder min bolde. Men lykken vender sig

fuldtis de over den hoye bro, Sorn GUd
gav dennem til raade , Der gave de hm anden M
tro, OgEedersvore debaade.

48. Desvore om sancte Dorethce l m , Og om
den hellige Moe, I crren vilde de leve her, Jaren

de doe
'49. Herr Ael rider i Kongens gaard. Han

baadeglad og fro, Hans fcrstemoe udi hoye loft staar,
Hun baade legte og loe.

<o.Det stodsaa i maaneder fem, Ogveludl
neder ni , Elleve Greve Sonner gik bort , Og dpoe
omhendeidi.
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51. Elleve vare de Riddere ssion, Til hende i aren
mon gilde, Den tolfte var Haagen Kongens fon,
Han bad hende aarle og silde. Men lykken vender
sig ofte om.

52. Hor I det stion Valborrig fin, Og vjl Z
vare mm klare? Da tager jeg eder til Dronningen
Mln, Og kronen den stal I bare.
» I Herr Haagen Kongens fon, Og det
kano lkke saa gaa, Jeg haver lovet Herr Axel i lon,
Det ganger jeg aldrig fra.

54- Vred blev Haagen Kongens son , Oa svobte
hansig udl stmd, Saagaaerhan i salen saaffion,
Forfin klere moderind.

55- Hersider I kiere moder min, Hvad giver
wlg for raad? Jeg beder ffwn Valdborrig fin, Hun
binder mig spot og had. ,

56. Jeg binder hende baade herder og ar, Sampl
nge og land tillige, Hun siger hun haver Hen Axel
saaner, Hun vil hannem aldrig svige,

Haver hun sin tro bortjat, Da er hun den
pllgtlg at holde, Her er vel fieere af Greve-at, Saa
bimdige og saa bolde.

58. Vel er der Greve-dottre fleer, Saa bolde og
saa nge, Men mgen saaffion somValborria er, Eu
heller !aa dyderige. "

59. Med magt kand du hende ikke faae, Thi det
var stam at hore, Med vaaben om du hende vinde
maa , Kand sig Herr Axel og rore.

60. Bred blev Haagen' Kongens son , Og vreed
laa glk han ud , Der motte hannem hans Skrift
fader fflon , Han kaldes sorte Broder Knud.

61. Hvi ganger min Herre saa sorgelig frem?
Hvor hen stander hans begiere? Er hannem paa-

kom-
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kommen nogen modgang stem ? Da siger han mig

det here. Men lykken vender sig ofte om.
62. Modgang stor er mig kommen paa, Som tvin<e

Zermig allermeest, Stolt Valdborrig kand jeg ikke
faae , Hr. Axel har hende fast.

6). Haver Hr. Axel stien Balborrig fast , Han
stal eyfore hende hiem, I sorte - brsdre kloster hel

nest , Der ligger deres herkomst igien.
64. Narsbdstende-born de begge er , Mfrender

saa hoyeog gode; En frue holdte dem tildaaben med
ar, Paa Hoyborrig som hun boede.

65. Daabe-sodffendeerenude, For deres kloster
ret, Her hos kand vi erfare og see, Deere itredie

siegt.
66. Min Herre lader ffrive breve om land, Capi

telet stal de linde, Hen Axel faacr ikke den lillie
vand , Bi ville ham det forbiude.

67. Det var Haagen Kongens son, Hankalder
paa svenne saa: I beder jomfruens morbroderi lsn,

I stuen for mig at indgaae.
68. De Grever de stedes for breden bord, Med

tugt og megen crre , Vor naadige Herre os sende ord,
Han sige os sin begiere.

69. Jeg beder om eders foster «dotter, I crren hos
mig at blive, Til Dronning vil jeg hende satte , Om
I mig hende vil give.

70. Svarede det hendes morbrodre tre , Debleve
baade glade og fro, Vel er stion Balborrig fod;
Thi see en Konge-son lover hende tro. A

71. Det var adle Grever da, SvMe de stg W
stind, I hoye loft strax monne de gaaeMor Dronning

Malfred ind.
72. Forst hilse de Dronning Malfred stion , Med

Hh 5 tugt
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lugt og hoviffe sinde , Derncrst og saa stolt Valdbor-'
rig ksn , Den stsnneste der var inde. Men lykken
vender sig ofte om.

73. Vel dig kiere Soster-dotter stion , Vel dig
mens du er i libe,Om dig beder Haagen Kongens son,
Og hannem vi! vi dig give.

74. Haver I mig trolovet hen, Da vil jeg eder si
ge, Herr Axel er min kieresteven,; Jeg vil hannem
aldrig svige.

75. Svarede hendes morbrodre tre, Demcrgtige
Grever saa bolde, Det stal i sandhed aldrig stee, At
du det lofte stal beholde.

76. Dct var Haagen Kongens son, Lodffrivedt
breve af ny, Og lader hente den Erkebisp ffsn, Med
Clerkerne siu gange ti.

77. Melte det mester Erland, Han lcrste de kom
Zebrev ud, Skam saa de <om dette paafand, Ja
fmst og sidst broder Knud.

78. Erkebispen han steddes for bord, Og talde til
Kongen med oere, Min naadige Herre har sendt mig
ord, Hvad monne hansvillievcrre.

79. Jeg haver mig en jomfru fcest , Til hende stal
I mig vie, Herr Axel er hende om hierttt ncrst, Hun
stal hannem overgive.

80. Saa streve de den stefning ud, Og loddente
se til tinge, At mode for Erkebispen prud, Begge de
tu Adelinge.

- 81« Aarlig om den morgen blid, der ottesang var
ude , Til kirken stulde Herr Axel rid', Med fcrste

moe sin den prude.
82. Den Herre han stiger til hoven hest, Han

monne saa hiertelig sukke, Den jomfru folger i kar
men nest/ Sin sonig hun inde NM lukke.

83. Det
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8). Detmeltehun stolten Baldborrig, Hun kom
udi rosens lund , Sielden sukke glad hiem af sorrig,
Men ofte leer sorrigfuld mund. Men lykken vender
sig ofte om.

84. Den Ridder han rider paa hoyen hest, Hans
tanker de lbbe saa vide, Den jomfru hun folger i
karmen nest, Hun doller sin sorg med snilde.

85. Uden Maria kirkegaard , Der traade de Her
rer fra heste, Der ester de ind i kirken gaae, De Fren
der og Ridder heste.

86. De hmlde mit paa den kirkegang, Der motte
dem Bisper og klerke , At de vare begge i hiertet bang,
Det kunde man paa dem merke.

87. Der motte dem Erkebispen selv, Medfslfbun
denlstafudi hcrnde, Med alle sine ordens brodre vel,
Som deres venstab stulle vende.

88- Fremtraade strax sorte Broder Knud, Med
siegtebog udihcrnde, Han lcrsde den arve-tavle ud,
At Axel var Valdborrigs frende.

89. Saa lcrsde de op den arvetal, Som munken
gaf dennem til raade, Ncrr sodstende born vare de
udi val , Paa moderne stegtninge baade.

9c>. Ncrr sodstende born de rettelig var, Af adelig
blod det beste, I fierde leed deres siegtstab staar,
Strax stilde dem ad de Prceste.

91. De vare kommen af gildffe rod, Ncrr sod
stende born saa fromme , Herr Axel og stion Vald
borrig god, Maatte ikke tilsammen komme.

92. En frue dem begge til daaben bar, Der de
finge daabens gave, Herr Asbiorn begge deres fader
var, Hin anden maatte de ey have.

93. Saa fulde de dennem til Alteret hen, Fikden
mm HMkIM uhihssM,De lysde btt bgand og

v
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vaare ey seeN/For svenden var jomfruens frende. Mel
lykken vender sig ofte om.

94- Devare stender afbiurd og blod, Afadeligi
Zildffe stegtt. Dernest var de Gudsodffende god, Dl
komme ej sammen i ekte.

95- Det Haandklerde mellem dem ffaaren blev,
Hver fik af dennem et stykke, Saa lever den aldrig !
verden san Ziev, Der selv kand raade sin lykke. '

96. Dethaandklcede sonderffaaret er , Hvor mel
I monne os adffille, Saa lenge vi leve det aldrig steer,,
I broder vor venssab og villie.

97- De toge guldringe af fingrene hen, Guldartw
baandafhendeshaand, Da fik den Ridder sin gave
igien , Oplsst var kierllgheds baand.
. 98. Herr Axel kastet guld paa alteret da, Gaf det
sancl Oluf til cere, Svor alle de dage han leve man/
Han BalborriZs ven vilde vcrre.

99. Da vredis Hangen Kongens ssn,M under sib
silke rod, Men du kand hende ej glemme i lon, Da'
er hun vist» ikke moe.

100. Erland Erkedegn talde paa stand , Denvi<
feste blant de klerke , Den agter jeg for en ufrij!
mand, Der tiender ey elstoven sterke.

loi. Med vand udslukker man ilden stor, Der til
den brendende brand, Men kierligheds brynde langt
overgaar , Der ingen mand dempe kand.

102. Solens heede den falder saa sterk, At ingen
den ledffe kand , Men elstovens baand er haardere
verk, Det aldrig stet brydis forsand.

10Z. Der til svarede Hen Axel saa , Han stod i
silke rod, Den sag stal jeg ung legge fra, Skulde jeg
i morgen doe.

104. Da blev Hangen Kongens son vred, Traad-
de
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3eftem paa brecden stecn, I morgen ssait du w!g
'virre en eed, Oa det foruden all meen. Men lykken
?ender Ng ofte om.

ic>s. Svcrre ssal du i morgen mig, Paa svcrrd og
hellige lcrst Omßaldborrighunermse for dlg, El
ler du har lovet hende ncrst.

io6. Skal jeg Loven give saa, Icg kand det fuld
del gjore, I kampen tsr jeg end beståa, Saa lange
>eg mig kand rsre. Men lykken vender sig ofte om.

107. I loftet hviil Estelin Haagens Hruc, Hun
logner afsovne saa brat, Sanct Birgitta? raade nu
sor min hue, Hvad haver jeg dwmt i nat.

io3. leg dromte omlulli hin venne. Som hvi
ler i sorten muld, Hun bad mig saa meZetgierne, At

,<rre hendes dotter huld.
109. Min Herre, jeg haver de ssnner siuv, Og

,ver haver tredlve svenne, Dedindeopjverd og vove
>eres llv, At hielpe den jomfru saa venne.

1 10. Mm Herre han sadler Ganger ti, Og rider
bort som en Herre, Ifolaer dem med, I staar hen
de di, Det end blive dis bedre.

in. ssnner haver vi nu tilsammen, De unge
hertuger bolde, Det er voris egen Zlcrde og gam
men : De ridderlig sig kand holde.

112. Eodffende born vi tvende var, Fru lulli og
jeg her baade, Hvorfore det os vel ilde staaer, Om vl
hendes dotter forlode.

11Z. Aarle om den morgen saa klon, Der solen
stinde over de heede, Paa siottct ganger den Ridder
saa fflon, At svcrre de dyre eede.

114. Fcrrdlg Herr Axel Tordson var, Og ragle
sin haand fra sig, I kommer hid Grever af gildjks

Mrd, Og lover i dag med mig.
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115. Fremgaa elleve Ridder med mig, Var klcrd
de i sabel ogmaar, Bille love med Herr Axel i dag.
GUd give i hvor det gaar. Men lykken vender W
ofte om.

116. Saa stride rand tåare paa jomfruens kinde,
Som regnen kand falde mest/ Ah hvor stal jeg w
venner finde , Jeg er crlendig vist.

117. Hendis morbroder Tue svarede da, Og talej
de saa til hende, Ene du selver svcere maa, I raM
varst du selv ene.

118. Melte det Erkedegn Erland, Og saa tog
oppåa, Frenderne du mange sinde kand, Men vennw
ne haver du saa.

119. Frenderne du vel mange har, Men .venner
ne kandst du ey finde , GUd hielpe dig vel udafden fal,
Du maatte din sorrig forvinde.

120. At mig er fader og moder fra dsd, For Gul
maa jeg det klage, Den GUd som hjelper alle af Nod/
Hanveedvel all min aarsage.

121. Fru lulli hvilerunder marmorsteen, He«
Immer i jorten muld, Men vare de nu i live igiell
Da vare mine stender mig huld.

122. Der hun saa sad med jammer og vee, Og!
sin storste sorrig , Da kom Herr Haagen og lod sig stei
Fremridendes til den bonig.

123 Han traaddestrax frem saa hastelig, Sinl
Ord lod han saa lyde, I loven gaar jeg i dag med diZ,
Jeg monne mig selv tilbyde.

124. Fru Estelin er dig huld og god, Hun soveh
mig hver nat na?r, Din moder og hun var af en rod,
Derfor kommer jeg her.

125. I trader frem mine siu ssnner i tall, Og edel
i loym blande, Hen Kml hans ftnnn af ftnderdal,



Fierde Part. 495

De stal her hos nu stande. Men lykken vender sig
vfte om.

126. Elleve Hertuge sonner ginge frem , Var
svsbt i» sabel og maar , PaafsrsteliZ viis og kladde
de dem , Og kruset var deres haar.

127. Elleve Grever glk sammen i fiok/ De vare
siet uforfcrrde, Krusede var deres gule lok, Forgylte
var dms sverde.

128. Med jomfruen vi nu svcrre vil, Og loven med
hende giore, I crdeling to I trcrder her til, Thi alle
Fal der paa hore.

129. Paa Messe-bog lagde Herr Axel sin haand,
Og sverdet holt han udi feste, Hans rige stender stod
hos forsand , De gieveste og de desie.

130. Heftet det holt han i sin haand, Og Odden
stod mod en steen,Saagiorde han strax sin eed paa
stand, Oa det foruden al meen.

izi. Vel haver jeg haft sttsn Valborrig kier,Hun
varminhoyeste trsst, Jeg hende dog aldrig var sM
ycrr , At )eg hende engang kost.

1)2. Paa Messebog lagde den jomfru sin haand,
Og svor hun om vor Frue, Mine syne vare aldrig
sta dristig forsand , Jeg torde Herr Axel anffue.

1?). Saa loftede over hende himmel stwn, OZ
bare saa over hende strud , San fulde de hende paa
len i lon. Og kaldet hende Kongens brud.

1)4. Ind kom Haagen Kongens son, Han talde
et ord saa brat, Hverken svend eller ridder stwn,Maa
reyse her sta i nat.

i)5. Alttil
min hiertens klere , Hun stal nu vare Dronning min/
Og kronen af rode guld bare.

IZ6. Der bredes dug, de sattes til bord , De
stieM
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stienkte baade mod og viin, Herr Axel sad med sorge
lig ord, Og talde med kiereste sin. Men lykken ven
der sig ofte om.

137. 3 siger mig ValdborrigHiertenskl'er,Mens
viereene herinde, Hvad mad os begge nu best monne
var , Hvor lcrngsel den kand forsvinde.

138. Faaer jeg Kongen om det saa steer, da er det
mod nnn minde , Om jeg i tusinde aar levede her, I
ganger ung aldrig affinde.

Jeg vil sidde i hoye loft viid, og virke det guld
i hue, Saa sorgellg vil jeg leve min tiid, Alt som eni
Tmtel-Due.

140. Hun hviler aldrig paa gronnen green , Hen
des been ere alt saa mode , Hun drikker aldrig det vand
saa reen, Men rsrer det forst med fodder.

141. Min Herre I rider saa lystelig, At bededen
vilde Raa, Alle de tanker I faaer om mig, I lader
dem snart bongaa.

142. Min Herre I rider saa lystelig , Og beder
den vildene Hare, Alle de tanker Ifaaer om rmg, I
lader dem snart bortfare.

143. Om jeg end rider i rosens lund, Og beder de
diur i stove, Hvad stal jeg gwre om natte - stund,
Naar jeg kand ikke sove.

144. Mit saderne gods jeg salger forsand , For!
selv og guld det rode, Saa vil jeg drage i fremmede
land, Og sorge mig selv til dode.

,45. Min Herre I selger ey eders Jord, Det er
saa hart atmiste, Men sender nustraxHerrAtzbiom
ord , Hans dotter den stal I faste.

346. Med hans dotter I faste maa, Oglevehos
bende med crre , I moders sted vil jeg eder staa, Og
sorgen saa for os bare«

147. In-
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147, Ingen stiem jomfru jeg have maa, Og ingen
trolover jeg mig, Kunde jeg end Kejserens dotter faa,
Mens jeg fik ikke dig. Men lykken vender sig ofte om.

148. Erland Erkedegu svarede brat , han klappede
dennem mcd cne, I siger hin anden i aften god nat/
Det kano nu andet ej virre.

149. Erkebispen han raabte det ud, Sin tunge
klmde hcm vcl wre, Sko.m faa sotten broder Knud,
Som her i splld monnc giore.

150. Herr Axel han bod den jomfru god nat, Han
M-oe det lkkegierne, Hans hierte det var med sorrig
beladt , fangen der ligger i jerne ,

151. Skisn Balobomg gaar i hoyeloft hen,Hen
dis moder folger hende at sove , Hendes hierte det
brande af sorrig og meen , Som ilden i lysende lue.

152. Aarle om den morgenstund, Dersolen stin
de med alle , Begynder hun Dronningen mange
lund, Paa jomfruer sine at kalde.

153. Dronningen beder strax jomfruen sin , At
virke det guld saa wde, SM stod Valdoorrig jom
fru saa fin, Hendls hierte afsorrig blsdoe.

154. Hor du Baldborrig jomfru kier, Hdi si>
der du saa drud, En himens glade monne det dig par,
At du bliver Kongens brud.

155. Langt heller ml jeg Herr Axel have, Og leve
Med hannem i are, End jeg vilde med den store gave,
Den Nordste Krone bare.

156. Gaa lidet det mig gavne kand, Mine stender
de sig monne glade, Naar jeg med mine ovens vand,
Mine kinder maa dagligen vade>

157. Detstodnuentld saawm, lameere end
maaneder to. Her Axel og den jomfru saa from, Ds
hverken legte eller 10.

I i 158-De



498 Dansse Kicrmpe^Viser.

158. Der kom Orlog paa det Land/ Defiendi
vare saa sterke, Her Haagen Kongens Son fol
sand, Maatte til at prove Hofverke. Men KM
vender sig ofte om.

159. Kongen Haagen lod binde alle sine mcrnd
Ja baade de leege og lcerde, Her Axel den hoycedl«
Svend, Lod sig og ikke forfcrrde.

160. Det var Haagen Kongens son, Han ride
i Herrefcnd, Han binder i landet hver og en, Soli
bcrre kunde svend.

161. Han binder ud over alt det land, Saaman
gen som sverdet kunde bcrre , Her Axel den hoycM
mand, Han stulle hans hovitzmand vcrre.

162. Hans ffiold var baade hvid og blaa, De
kiendes i marken vide> To rode hierter der i monn,
staa, For men vilde han stride.

16Z. Der de komme i marken ud , Saaedederei
fiender glantze , Der galt da mod og manddom prudj
Os ikke med fruer at dantze.

164. Her Axel prover saa stor Hofverk, Sit fw
derneland til fromme, For hannem falder og Hw
mcrnd saa sterk, Han gior dennem sadelen tomme.

165. Han siog saa mangen velbiurdig mand/
Han traade dennem under sin heste , Han staanel
ingen med sin hacmd , Og helst de ypperste og beste.

166. Han vog de Herrer afOppeland, Som ri
der de hoye heste, KongAmmons fonner falt fol
hans haand , De Grever og Hertuger beste.

167. De pile floy saa tykke i star , Som bonderne
de siaa Hee, Haagen Kongens fon blev saar, Og
maatte snarlig doe.

168. Der nu Haagen Kongens son, fra hesten
monne nedfalde, Her Axel dend «dele Herre sM

stwN/,
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stion, Han gav sig der ved med alle. Men lykken
vender sig ofte om.

169. HorHerAxelTordsonret,Du hevne tilfuldL
min dod / Saa fanger du land og rige siet , Der til
og begge vores moe.

17c). Tilfulde stal jeg hevne din dod, Saa det ffat
sporgls til by, Jeg stoner mig ej for noget stod, Og
aldrig stal jeg flo.

171. Her Axel render i Hoben ind, Han var saa
vred i mode , Enhver som hannem motte gesoind.
Den stog han ned for fode.

172 Da faltalle de sterke mamd, Som bonderne
korn monne hoste, Her Arel den hoycrdle svend?
Saa mandelig sig monne troste.

179. Saa lenge vcrgcde den Herre sig, Til han
miste brynien bolde , -han stride saa frist og mandelig,
Til kleven bleve hans stiolde.

174. Han vegrede sig saa mandclig der , Og mon«
ne sig selver twste, Indtil saa lenge hans gode sverd.
Det monne i heftet bryste.

175. Bed atten vare de dodelig saa?, Den Herre
han havde i bryste, I teltet de hannem siden bar,
Saa nodig de hannem miste.

176. Den Herre rand blodet saa stridelig, For
seyeren maatte han dse, Det sidste ord« han talde
for sig, Var om hans fastcmoe.

177- I siger stion Baldborrig tusind god nat,
Bor HErre stal for hende raade, I himmerig vi
sindes saa brat, Og sankes saa gladelig baade.

178. Ind da kom den liden smaa Dreng, Og stedis
han for bord, I talen var han snild og treng, Han
kunde vel sove sine Ord. Men lykken vender sig
ofte om.

liH 179 lom,
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179. Jomfruer afieggernu silke rod, Og bcrre

de hvide lin , Haagcn Kongens ssn er nu dod , O<
Axel kiere Hem min. Men lykken vender sig oft
om.

iBc>. Dsd er Haagen Kongens son fiin, Hal
ligger paa ligschaar, Det hednet Herr Axel Herr,
min , Thi fik han sit bane-snar.

181. Sejeren haver de vunden vist, M NonM
land til «re, Saa mangen bonde haver lwet mist
Og mangen crdelig Herre.

182. Saa saaregrad Dronning Malfred stion
Det kand hver n;odcr vel vide, Skion Baldborriz
ssrgede og saare i lon, Sine hinder monne hun vn
de.

183. Hun talede strax til tienere sin, Bad hm
skulde snarlig vare, Du henter mig mit forgyldt
strin, Du maat det strax indbåre.

184. I spender graa ganger for karmen rod, Ti
kloster vil jeg mig give , Jeg glemmer aldrig Her Axell
dod / Saa Zcrnge jeg er udi live.

.185. Uden for Marin Kirkegaard, Dertraadd
hun fra sin karm, Saa jsrgelig hun i kirken gaar, Hui
havde baade angest og harm.

186. Guldkronen tog hun med sin haand, Hul
satte denpM de steene, Nu vil jeg aldrig havemand,
Men leve en jomfru alleene.

187. To gange var jeg festemo, Men aldrig bru!
kunde blive, Nu vil jeg udi klosteret doe, Fra verde«
mig gandffe give.

188. De bare frem det forgyldte ffrin, Der var udi
guld det rodeste, Det stifte hun blant frenderne sin
Det ypperste og det beste.

139. Hun wg Md og det store halsbaand/Hvo
/ id!
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jde smykker monne henge, Det gav hun Fru Estelin
paa stand. Som hende havde elffet saa lenge. Men
lykken vender sig ofte om.

190. Saa tog hun op dc store guldbaand, Der til
debradser brede, Det gav hun Herr Haagen med
mund og Kaand, Som svor med hende de Eede^

191. Hun tog guld og solv saa klon, BelHundr
ede guldringe , Dem gav hun de HertuZe sonner stion,
Sow loven med hende i ginge.

192. Hun gav til kirker og kloster vel/Og dennem
som ssulde last/For sin og for sin kærestes sicrl, Hun
Mede daglige mcste.

Hun gav til enker og faderlose bsrn,Ogd.en
ncmsom vandrer om fode, Bl sancte Anna billede
stlsn, Gav dun Guldkronen den rode»

194. I
mia ind med muld, Den kloster Orden jeg svarer her/
Jeg hnaber j vorder mig huld.

195. Kommer Aage Erkebisp kier , I vier mig ind
for Gud, Jeg kommer aldrig af klosteret her, For
jeg boms dod der ud.

196, Der vare saa mange Grever bold, Som ba
re derved stor harm, Der de nu kaste det som muld,
Over ffwn Valddomgs arm.

197. Nu ganger Valdbomg i klosteretdsr, Hun
lider saa megen ivang, Messen hun aldrig forsom
mer her, Ej hMr otte-sang.

198. I klosteret mange given er, Bande moer og
hoviffe kvinder, Dog ingen saa stwn som Valdbor
tig kier , Hmslige mand ikkekand finde.

199. Bedre er det ej vare fod, End stedse i sorgen
leve, Med lcmgsel dagllg at crde sit brod/ Og aldrig
lystighed prove.

Ij 3 2OO.Gud
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2oc>. Gud dennem forlade som aarsag cr, At d
ej sammen maa vare, Som haver bm anden a
Hiertet kier, Og Mer i tukt og are. Men lykw
vender sig ofte om.

Antegnelser.
A>ette er eu stiM HistoristeMsc, fuld af adssillige dessig,

Lcrrdomme oq Indfald, om hvad i Norge steet er me!
de tvende forelstcdc hoie Personer, Axel Tordsen og Valdbor«
Immersdotter, i Kejser Henriks den 2. eller 3. Tider, som de,
synes: Da ogsaa levede K. Amund Kulbrcrndcr,og K. Amnni
Slemme i Svemg(enddog her er ogsaa etOplandiNorae'
Men Axel siges her at have tient i Kejser Henriks gaard. Si'
den komme begge Frierne , Haagen Kongens Son og Axel
Strid med de Oplander og beholde en blodig Scnervinding,
i det de begge sattte Livet til.

Axel og Valdborg vare ellers , foruden Slegtffab i Tredi,
Led, Gud-ellerDaab-Systende, og derfor rj maalte ekte hil
«nden; Men deres Loste stilles ad, med at ssnderstiwre c,
Haandklcrde, og fiy hver sit stytte. De siges og begge at vam
«fGilffeM, maaffee af K. Harald Gille, eller en anw
tilforn / om ellers Tiderne stulle komme overeens.

Aage siges at va?rc Erkebisp, kandstec udrladt af deres Tal,
vg K.Hogens moder kaldes MM-ed, som baadc Dronningei
vg andre kaldtes saaledes i N. Krsn.

De svore om Dorothe og den hellige Moe, ja end ogsaa
sverde og hellige Last, detvarMessebsger. See 105 og 129,
Sang-vers; Men St. Berete stulde raade deres Drsmme.

179- De ssrgede i hvide Liin,som endnu. De offcrede Guld
til St. Oluf en Guldkrone til St. Anna' Billede.

XXIV.
Egtestab er bessceret.

lunt fgtallg.

var ungen Svegder, Han ffulde bolden lege,
Bolden drev i jomfruens ffisd, Og gjorde

derne blege , Du taler dine ord vel.
2, Bylden dm i jomfruens bur, Og steden efter»

sik,
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gik, for han ild af buret kom, Stor sorg i himet
han fik. Du taler dine ord vel.

z. Du tmst ikke kaste med bold, Ogkastdenikke
efter mig, Der sidder en jomfru i fremmede land,

Hun lider fast efter dig.
4. Du stalt aldrig ssvnen sove, Og aldrig roen

fange, For du faaer lost denstisnne jomfru, Som
ligger for dig i tvange.

5. Det var ungen Svegder, Han svsber sit ho
ved i stind, Saa gaar han i hojeloft, For sine hov
mand ind.

6. Her sidder I alde mine gode mcrnd, I drikke
miod afstaale, Mens jeg gaar i bierget ind, Alt
med de dode at tale.

7. Her sidder I alde mine gode mcrnd, I drikke
miod og viin, Mens jeg ganger i bierget ind, Og
taler med moder min.

8. Dct var ungen Svegder, Han tager til at
kalde, Det revned muur og marmorsteen, Og bier
get tager til at falde.

9. Hvo er det mig vekker, Eller bruger flige ord,
Men jeg maa ikke med freden ligge, Herunder dend

sorte jord.
10. Det er ungen Svegder, Og kiere sonnen din,

Han vilde saa gierne have godt raad , Af kiere mo
der sin.

11. Jeg haver fanged stivmoder , Hun er mig saa
haard, Og dun haver kast mig Runerne paa, For

dend jeg aldrig saae.
12. Jeg ffal give dig solen god, Han stal bcrre

dig frem , Saa vel kand han lobe paa has, Som
paa den oronne eng.

13. Jeg stalgive dig dugen , Han er af Ageruld,
I? 4 Ald
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Ald denmadduynster, Den ffal dig staa paa dord<
Du taler dine ord vel.

l- Jeg stal give dig dyvre-boren, Deere beladte
med guld, Ald den drik du ynsser dig, Den ffal staa
for dig fuld.

is< Jeg stal givs dig sværdet, Er hcrrdet i dragen
blod, I hvor du drager igiennem stoven, Da linser
den som en boel.

Jeg stal givs dig Snekken , hun stal vare dig
Md, Hun lover jaa vel paa gwnnen jord/ Som
paa hin vilden fioed.

17. De vunde op deres silke segelHsjt i forgylden
raa, Jaa seglede de ti! samme land, Som den jom
fru var paa.

lB. Saa kaste de deres anker, Paa den hvide
sand, Det var ungen Svegder, Han trin der forst
paa land.

19. Det var ungetz Svegder, Han styret sin
Snekke for land, det forstederdennem molte, Det
var en gammel Mand.

20. Det da var den gammel mand , Han losd
sporge forst, Hvad da heder den unge svend, Han
er i himet twst ?

21. Svenden heder ungen Svegder, Saa vide
ganger sagn deraf, Han cr lagt i lang attråa, Foe
den han aldrig saae.

22. Her er en jomfru paa det tand, Hun ligger i
langen attråa, For en svend heder Svegder, Hun
hannsm aldrig faae.

2Z< Lenges hun esteren ungersvend, Hun haver
hannem aldrig seet, Heder han ungen Svegocr,
Ba er han nu kommen hid.

24> Hm du det du gammel mand. Er det som du
siget
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siger mig. Bliver jeg Konge paa dette land , Til Ore
ve saa aior jeg.dig. Du taler dine ord vel.

25." Mit udi den grsnne lund, Der stander mm
jomftuesgaard, Huseter af graa marmorsteen, Og

gaarden er lagd med staal.
26. Hulet er afgraa marmorstcstt, Og gaarden er

lagt med staal, Potten er af det rsdeguld, Tolvbior
ne stander der for.

27. Mil udi den jomfrues gaard, Der stander
en lind saa gwn, Est du den rette Svegder, Du gak

saa dristelig frem.
28- Bort reed ungen Svegder, Og ind ad porten

han saae, Alle de laase der hengde, De ginge ledige
fra.

29. Der falmer lov, Der falmer lind , Og gresset
under linde-roed , De lover og de bwrne , De fulde
den Herre til soed.

JO. Der han kom i den borge-gaard, Der arler
han sit stind, Saa ganger han i hsMst, For he
denffe Kongen ind. , .

)i . Her sidder j henden ste Konge , Alt over eders
brede bord, Bil < mig eders dotter give, I vider
mig ansvar god.

32. Jeg haver ikke dotter, OZ dotter foruden een,
Hun IiZM lagt i langen attråa, Alt for en unger
svend.

)Z. Hun ligger lagt i langtn attråa, For den
hun aldrig saac, Svenden heder svegder , Saa vi

de ganger sagn der fra.
14. "Ind da kom den liden smaa Dreng, Var klced

i klortelen hvid, Lenges eder nu ester Svegder, Da er
hun kommen hid.

ZZ. Ind da kom den ssiMne jomfru, Var kliedi
2 i 5 silk-

.'
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i silke hvid , Bcer velkommen ungen Svegder , Hjer
te allerkierche min. Du taler dine Ord vel.

)6. Vll j ladceder dode, Og tage ved christclig
tro, Og folZe mig til Danmark, Hos ungen Sveg
der at boe.

Z- Gierne vil jeg lade mig dobe, Tage ved den
chrlftelig tw, Og folge eder saa til Danmark, Hos
eder ungen Svegder at boe.

38- Tog ved
den chrisieligc tro, OmSsndagcn lod de deres bryl
lup boe, De levede tilsammen med roe.

39. De drukke bryllup i dage, Og vel i dage ni,
Alt da sad den gamle mand , Og sorged i alle di.

40. Tak have ungen Svegder , Saa vel holt han
sin ord, Han giorde hannem til Rldder, Og scrtte
hanncm overst til bord.

4i' Nu haver unge Svegder Forvunden ald sin
nod, Han blev Konge paa det land , Og hun Dron
ning ester faders dod. Du taler dine ord vel.

Antegnelser.

(var tilforn et Norss Navn) begErer Hielp af.de
dsde som var Skik i Hedenstabct, hvilket stes af Sagar

Vg Viser i ja uissc vildfarelses Levninger have og vcrret forst i
Krlsiendommen. Han ssger onv raad og Undsa'tning af sin
moder, og bekommer disse underlige Ting/ som vel havde den
Kraft efter deres vils, son, Fortunati Pung og Pnstehat ; hvil
ket alt er vel fast lige troligt.
I Hedenskabet bleve de begravn? i Bierge', saasom K. Fro»

de i Frode bierqet ved Vere-Bro, eller i Hoje, saasom de Kon
ger ved Ledre og andensteds. Man seer endnu den gemeene
Begravelses Maade i Hsjene, somobnes, saasom jeg selv ha
ver agted det, i dette 1694. aar, da den hsj<velbaarnc Friherre,
Herr Jens Juul lod opgrave steene af nogle Hsjc her omkring
lulmg. Graverne vare heldst vende i Synder og Nsr , om-
Mie med 4 store steene, indentil jevne, og en meget stor og stad

steen
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stccn oven paa. Disse vare tcrttcde med mangfoldige smaa
Flinte-steene, og undertiden Kilestcene (som vi ellers kalde
Tordensieene) hvilke efter Doctor I. D. Majors Meening, i
fin Bog om dette og andet udi Cimbrien , trykt i Plsn 1692.
Fol. brugtes afdcm i Striden mod deres Fiender.

Beenenei disse, vare sommesieds sterre og sommesieds lige
med vores. Men D.Henrik Gerner, nu Bistop i Viborg,
sendte mig en Tand fiux sisrre end andre, opgraven ien Dyst
ved Birkersd, strev derhos,at Hovcd>Panden var og
i Etorlighed derefter.

At kasie Runer paa nogen , er det samme som fortrylde.

XXV.

Den Vist er vc! kvadet/ som vel er hsrdt.

gongen han sidder i Ribe, Han drikker viin,
Saa byder han de Danste Riddere hiem til sin.

S'aa herlig dandser han Hogen.
2. I stander op alle mine mcrnd / Og Ridder boldf

Og trcrde j mig en bedre dands, Overgronnen vold.
Z. NtGystcr Danner Kongen, I dandsen at trcr

de,. Efter ganger Helled Hogen, Han for dennem
kvcrder.

4. Op vogncdDanssen Dronning, I loftet hun
laa, Hvilken afmiue jomfruer, Slåer harpen saa.

5. Det er ingen af eders jomfruer, Deres harpe
siacr, Det er Helled Hogen, Han kvcrder saa lm.

6. Istander op alle mine jomfruer, Med rosen
krands, Vi ville os bortrive, Til den bedre dands.

7. For rider Danste Dronning, I ffarlagen rod,
Ester rider fruer og jomfruer, Og hoveffe moer.

8. Wel tssser nder Danffe Dronning, Dend
dands omkring, Og ald stuede hun Helled Hogen,
dend a'delmg«

9< Det var Helled Hogen rakte haand fra sig,
Lyster eder nu nun naadlge frue, At dandse hos mig°

lo.Og
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10. OZ nu dandser Helled Hogen", Og Dronnin
gen sammen, Og det vil jeg for sinden sige , de haver
godt gammen. Saa herlig dandser han Hogen.

il. Op da stod den liden moc, I kiomlblaa, I
vogter eder for defalffe klasser, De lyder der paa.

12. Det var Danner Kongen, Han lader der
adsporre, Hvad monne Danske Dronning, Her ndi
dandsengiore?

iZ. Langt bedre sad hun i hojeloft, Gnld barpen
at staa, End hun monne her i daudscngaa, ved Ho
gens haand.

14. Op da stod den liden mse, I kiortclen rod,
I ssyndsr eder nu min naadige frue, Min Herre
bliver vred.

15. Jeg er saa nylig i dandssn kommen, Hun
haver ikke saaet ende, Saa vcl maa min Herre og
Konning , Blive blid iglen.

16. Op da stod den liden dreng, I kiortelen gren,
I skynder eder nu mln naadige frue , Mm Herre
nder hiem.

17. snas Hells Hogen, For Vise han
kvad, Dronningen sidder i hoyeloft, Hun er uglade
Saa herlig dandser han Hogen.

Antcgnclst.
ervel saa, at strengeleg og andet Spil haver vcl en

angencm Lyd, men Wennist>ns Rost og Sang overqaar
dem. De have fordom meget besilttcl sig paa Sang, cj alleene i
Fred til Dands og Gcstcbud, men endog i Krig hvorom i For
talen. En Konge i Norge blev saa betagen af en Tieneste-rvin
des Sang, der hun mool ved Msiien , at han avledcßarn med
hende, som siden blev en bersmt Konge der sammesteds. Fru
Ingeborg og alle hendes moer sovnedc ved H. Verners Sailg>
saa han undkom afFcngselet, Men denne Dronning bliver
urolig , orvaagcn og uglad herved.

XXVI. Klcr-
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XXVI.

KicriigKed haver hverken Lov eller
Styrsss.

boer en Jar! i Engeland / Og han er sig
saa rug; Han haver og de fonner to, Deere

hver anden u-lig. Jeg ftoler min hest og rider i dag
til hove.

2. Rl'gsn Jarl udi Engcl'and, Han haver de
Sonncrto, Evmand ogßencdtt, Nevned saa er
de baade.

Z. Bencdii er i sin faders gaard , Favr er han og
fim, De vilde hannem siuoe tillmsel, Over den
salte Rim. .

4. Benedit er i sin faders gaard , Han ffinner
som en lille, Syne haver han somstierncr klar, Og
hacnd som rode gulo spinds.

5. Hsy du est kicrs frcnne min, Skion est du
som en lille, Du stalt fare over kaalden Riin, Bo
res kiereste Son til ville.

6. De lod hannem klader ssicvre, Dem syde baa
de fruer og mser , De vare med roser og lzlln sat, Og
syde med guld saa rod»

7. De vare med roser og llller sat, Og syd med
rode guld paa herde, Tak have hver moder Zoed,
Sin son pryder saa med me.

8. Det meldte Bencdil, Som rode guld havde
paa, Han dclscds hver det barn der var, Alt forend
han reed der fra.

9. Han hilsedehver dst barn dcr val f Hans fader
og sin kiere moder, Og allermest den Monne jorM
frue, Som hannsm de klwder gjorde.

IQ. Hannem fulde baade fader og moder, Saa
langt ud af leed, Hver det dam i Mrden var, Til
stranden med ham reed' - 11. Sag
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ii. Saa saare grcrd hans kiere moder, Hun
var jaa mg en frue, Tamen as hendes oyen falt, Ret
mderpaa jordens tue. Jeg fadler mm hest og rider
i dag til hove.

12. Taarenafbendes syne falt, Ret neder paa
solv-spcndte ffoe, Det du drager ufKongens gaard,
Er mig fuld han imod.

13. Svarede det Edmunds Frue, Med tugt og
fuld god sinde, Farvel Benedit broder mm, Gud
raade nåar vi findes.

14. Meldte det Benedit, Han triner udi frems
merste stavn, I drager ind vores anker Udi lEsu
Christi navn.

15. De hlffed op det silke seyl, De ud fra landet
ginge, De kaldte paa lEsu MariE son, S w bind
en borde finge.

16. De vunde op deres silke seyl, Nokken legte
ved raa, De stroge ikke seyl ned, Forend de kolde
Rim saae.

17. Kaste de deres anker, Paa den hvide sand,
Det var Benedit, Han ttinte der forst paa land.

18. Benedit ganger udi Kongens gaard, Mcd de
solv-spendte stoe, Af rode guld var hans axelbord,
Og perler paa jorden drog.

19. Benedit ind i salen trin, Der areler han sit
stind, Saa snarlig gaar han i loftet, For Kong
Herr Magnus ind.

20. Benedit ind i salen trin, Han kunde vel mes
gen lyst, Han helsede dem alle paa benken sad, Men
Kongen allerforst. Jeg sadler min hest og rider.

21. Der han var kommen i salen ind, Han kunde
saa smukke sccder, Han helsede alle som han burde,
Saa sims han sig neder.,

22. Ml-
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22. Meldte det Kongens raad, De havde der over
stoer under, Hvo monne den ungersvend vcrre, Slig
klceder lade giore kunde. Jeg sadler min hest.

23. Meldte det Kongens madgivere, Rode guld
drager han, Jeg saae aldrig fta frist en mand, Kom
me paa dette land.

24. Talte det Magnus Konge, Alt under ffarla
gen stind, Give det Gud fader i himmerig , At Bene
dit var ssnnen min.

25. Han var ej i Kongens gaard , Uden i maane
der to, Han lagde sigimed Kongens dotter, I saa
sior en elskov.

26. Kong Magnus haver en dotter, Overmaadig
stion og riig. Hende maa ikke soeleu paa stinne, Uden
om Paaste tide.

27. Hun kand alt med hinder giore, Som som
mer vel en kvinde, Hun kand Bog og Runemaal/
Det rode guldtand hun spinde.

28. Hun kand alt med hcender giore,Det fruer lcrrs
maa, Klippe, syogsticrre pielt, De kand ejallegwrs
saa. Jeg sadler min hest og rider.

29. Mund haver hun som rosen rod , Og ejen <om
falken graa, Hver det ord hun taler, Falder alt som
Runemaal.

Jo. Det fsrsie Kong Magnns det merkede, Bene
dit hans dotter vel and, Han lod byggs saa fast et
huus, Paa det samme land.

31. Det var Magnus Konge, Hanloddergisre
saa, Udi saa hsy en guld-sal, Lod han sin dotter mde
siaa.

)2. Udi saa hoj en guld-sal, Lod han sin dottee
indgaa, AUs de som til dum ginge, Lod han i jern
besiaa.

33. Hvil^
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.33. Hvilken Mand fonn bum gaar. Ud at denne
lonlzgestj, Ingen i det gandffe rige, Skal borge

for hans liv. Icg ladler min hest og rider i dag til hove.
34< Svarcdedet Bcnedit, Han stod der lwet fra,

Alt ssa! jeg trede den lsnlige stj, Og sige saa lidet
der af.

55. Svarede det Kong Magnus, Han tager til
solftbunocnkniv, Hvo der treder den lsnlige stj, Di!

ffal det koste bans liv.
36. Benedit rideri ffovenud, Han beder den

vilde raa, Om natten sover han i jomfruens buer,
Det gielder hans liv paa.

37. Om dagen rider Benedit i marken ud,
der den vilde hind, Om natten sover han hos jom
fruen sin, Alt under den hvide lin.

38- Jomfruen kcmmerhans hvide haar, Underdel
silke smaa, Nu made Gudfader i himmerig, Hvad

ende det vil faae.
39- Bar jeg nu udi Engelland,Mm edelig rose fin,

Ingen Konge udi Norde-riger Skulle stude imod
mit liv.

40. Det var Benedit, Ganger ud af jomfruens
buer; Den liden smaa Dreng hannem mott, Hvor

fra da kommer j nu?
41 - Det Meldte Kongens liden smaa Dreng, Han

axeler kaabendlaa, Detduganger i jomfruens duer,
Vil gielde dit liv paa.

42. Svarede det Benedit, Han stoed udi silke
tvinde , Jeg stal gaa i buret ind , Det begge dine ojne
udginge.

43. Mcrldte det Margrete Kongens dotter, Hun
stod i starlagen smaa, I flaar ihiel mm faders Dreng,

Saa siger han inttt derfra
44. Det
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44. Det MKldte Beneon , For dan va? altid goed/
Jeg tor ikke sua synds/ Og udgyde saa hans bloed«.>
Jeg sadler min hest.

45. Det par lidcn smaa Dreng, Han arelersin
kaabe blc«a, Saagaar han for Kongens bord/ Og

siger saa for ord.
46. Her sidder j Magnus Konge glad , Og drik

ker mwd og vlln, Benedlt ganger i guldsalen, Og
sover hos dotter din.

47. Jeg vil tusind eeder sverge, Saa snart dens
nedag over lider, Da stal Benedlt, Ej lenger blive

j live.
48. Han loer tusind eeder, Saa

At han strax Benedit , skulde i jernet ssaa.
49. De toge Beneoit, Sloge de hannem i

baand, De sparde ej liner og lenker, Om hans hvide
haand.

50. Frem Zinge Prester og Klerker, Og der tit
Bistoper tolv, De bode borgen for Benedlt, Udi
Konge Her Magnus sal.-

51. De bode for Benedit, Saa meget guld det
rode, Det hvide selv og edele steene, At lost dm
Herre fra dode.

52. De bode for hannsm alle, Som vare baa«
de ude og mde , Der var ingen i Kongens gaard, Dek
denne bon kunde vinde.

SZ. Det var Kong Maonusis Dronning, Og
ffarlagensmaa, Faverlig var hendes fore, For

Kongen monne hun qaa.
54. I toge mig af min faders gaard , Foruden

res raad, Hver den don, derjcg eder bad, Sagde
I stulde vcrre ja.

55» Hver den bon du mig bsrde, Skal
K k re



Danffs Kicrmpe-Bissr.514

re ja, Foruden det at Benedit, Smar aldrig til los
sen at faae. legsadlsr min hest og rider i dag.

56. Svarede det Dronning Margrete,M med saa
megen vrede / Troloh est du Herre min, For dine oli)
har ej at sede.

57. Det var Margrete Kongens dotter, Hun
hafde baade sorrig og meen, Saa gaar hun for fada
sin, I silke-serk alleene.

58« Det var Margrete Kongens dotter, Hun fald!
for Kongen i knE, En bon vil jeg eder bede, Kiere fa
der j vide mig den.

59» Jeg vil ej meere af riget have, Endminkior,
tel, giort at Tvinde, Tiene vil jeg for sll og mad,
Som en anden fattig kvinde.

60. Jeg vil ej meere af riget have, End kiortel af
vadmel gråa, I giver mig Benedit, Bi ville af lan
det gaa.

61. Gak bort Margrete dotter min, Jeg vil dig ikke
hore, Det sommer saa ilde mit gode sverd, I kvinde
blod at rore. Jeg sadler min hest og rider i dag til
hove.

62» Mine men gider dig ikke hmt, Mine Gjen M
sett dig paa, Usel jeg mit sverd haver baaret, Om
dig nu stal slaa.

6Z. Mcrldte det Benedit, med rode guld paa
bcrnder, I hente mig prest mig sirivte stal, Jeg lost«
ikke leve lenger.

64. Svarede det Magnus Konge, I sin
gen saa, Prest og der til striftemaal, Det stal du fuld
vel saa.

65. Han striftede der for Presten, Og saa for
Biffoper tu, Taarene af hans Hyen falt, For saa
stion en jomfru

66. Hall
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66. Han bar op sit striftemaal, Det kunde vel

saa vcrre, En jomfru haver jeg damet, Og krenket
haver jeg hendes <ere. Jeg sadler min hest.

67. En jomfru haver jeg lovet mig, Og aldrig
fieere moer, Jeg ml iMsmge, Men gierne for hen
de doe.

68. Dttnmldte Beuedit, Hanvarfaasorgefuld,
I laoer en Rlddder afhugge mig, Den jomfru er
jeg saa huid.

69. HErre Gud Faderi himmerig, Bevarede»
ffisnne Viv, Det vil jeg for fandensige, For hende
jeg lader mit liv.

70. Svarede det Magnus Kongs , Han giorde
hannem stor meen, Entrcrlffal dig afhugge/ Som
ager os veden hiem.

71. Svarde det Benedit , Han siwg det guld af
hcrnde, Hog du hug mit hovet af. Du est min neste
frende.

72. Du sug ffisnne Margrete god nat, Hendes
moer og alle hendes kvinder, Du bede hende vme fw
og glad , Vi findes i himmerige.

7). Du bede mill broder hevne min dsd , Og bKre
siet ingen sorg , Og ej meere leve i Kongens gaard/
Men ssge en anden borg.

74. Saa ferdig lagde Benedit, Sig over den tin
ge-stok, Saa hugges hannem hovedet fra, Derkom
ikke blod paa hans lock<

75. Den Herre hugges hovedet fra, DervarstoV
ynk paa fErde, Tmlcn kaste hen sit sverd, Af sorg
daaned han neder.

76. Nu ligger Benedit, Blodet rinder hanmm
til dbde, Igien lever stollen Margrete, Med sorg oZ
megen mode»

Kk 2 77. Vel
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77. Vel er den i verden tll, Den Gud har til bedre
udvald, Jeger elendig og lever igien, Mit hime er i
mig kvald. Jeg sadler min hest og rider i dag.

78. De bare det lig i Maria kirke , Der til vare de
bel futz, Margrete stod for alteret, Teende op for
hannem blutz.

79. Den jomfru ganger paa kirke-gul, Med sorg
og megen kvide, HEne Gud unde mig den glwde,
Jeg maatte dse der inde.

80. Hun vrier sine hvide hcrnder, Udafstoerhier
ttnsnod, Det vil jeg for sanden sige, Hun faldttil
Jorden dsd.

81. Nu haver den ffionne jomfru, Forvunden
M sin kvide, Hun blev ald dod af sorg, Og ligger ved
Benedits side.

82. Mceldte det Magnus Konge, Han talte til
sine svenne et ord, I hente mig ind Hog Hermand,
son, Og lader ham gaa til vort bord.

83. De ledte ud de ledte ind, De ledte ved vilden
sirand, Der var fuldt ondt at finde den svend, Som
var bortfioyen af land.

84. Hor j min edelige Herre, Og vi ville sige eder
sand, Dct er HogHermanosen, Som borterfloyen
af land.

85- Det var Magnus Konge, Han kunde ej tale
et ord , De kinder som fore vare rode , De bleve da
sorte som jord.

86. Det var Hog Hermandsen, Kom hiem til
Engclland, Edmund sidder over breden bord, Drik
ker miod med sine mcrnd.

87- Mit udi den borge gaard, Der axeler han
sit stind, Saa gaarhan i hojs loft, For ungen Ed
mund ind.

83. VeD
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88. Velkommen Hog Hermandsen, Lofter dig

miod eller klaren viin/ Hvor lider dem i Kongens
gaard, Og Bencdit broder min. Jeg sadler min

hest og rider i dag til hove.
89. Benedit lokkede Kongens dotter, Og det duer

ej lelW at dsllie, Derfor blev han siagen ihiel/ Og
stede imod min villie.

90. Da mcrldts ungen Edmund, Han blev baa
de bleg og rsd, Det vil jeg for sanden sige, Jeg stal

hevne min broders dod.
91. Benedit bad dig hevne fin dod, Og bcrrestet

ingen sorg, Og ikke leve i Kongens gaard, Men soge
en anden borg.

92. Edmund bleste i sin forgyldte liud, Baade
til ting og stevne , Naar han kaldte en, saa kom der tO/

Hans broders dod at hevne.
9). Det var Edmund Greve, Han triner i frem

mer-stavn, I drager ind vores anker, i lEsu Christi
navn.

94. De strogeop deres silke-seyl, Og bolgen legte
ved raa, De strege ikke seyl paa bunken ned, Forend

de ffcerene saae.
95. De lagde du deres anker, I saa lonlig en

havn, Hog ud drag til Kongens gaard/ Giorosaf
Kongen savn.

96, Mit du den borge gaard, Der axeselerhan
starlagen smaa, Snarlig varhansfore, ForKonD
Magnus monne hangaa.

97. Belkommen Hog Hermandsen, Velkommen
hid til mig, Drik tillige hvad du vilt, Miod eller

klaren vim.
93. Mia er ej om din brune miod, Ej mindre om

' Kkz din
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din klare viin , Jeg vil hevne Benedltsdod, Somvar
klere frende mim Jeg sadler min hest og rider.

99. Det svared Magnus Konge , Med saa grum
<n vrede, Cst du kommenat hevne hans dod, Hvor
<rda svenne fleere.

Svarde detHsg Hermandsen, Han stod
« bryme blaa, Under mig frist en liden stund , Sven-
Ns vll jeg vel faa.

loi. Det var Kong Maqnus, beder gribe
den mand, Han stal aldrig budet bcrre, her fra til
Engelland.

.102. Det var Hsg Hcrmandssn, Han lob saa
rajr tilbage, De kunde hannem ej med sien festc,End
mindre med hcrnder tage.

ic>Z. Hsghangaar til ffibene, med saa megen
Mis, Edmund siaar paa bunken, Saablanksomen
Mclalis.

Velkommen hogHermandsen, Inden mine
«rlbs-borde, Hvor tog Magnus Konge, Mod dine
mende og ord>

105- Mig svarde Magnus Konge , Med saa stoer
en Vrede, Om jeg var kommen at hevne ham, Hvor
M vme svenne fleere?

, iO6. Mcrldte det Edmund Erlandsen, Han var
baade gram og vred, Maa jeg leve en liden stund,
Mme svenne stal hmt see.

lO7. Ind kom Kongens liden smaa Drena, Han
sagde tidender fra, Jeg seer saa mangen Ridders
mand, Og mangen brynie blaa.
. 108- Vred blev Magnus Konge, Alt med saa
Men hast, Tre hundred i jern han kladde, Ihar
wff kladde han sig fast.

!09. Pmster og de lmds/ De hilde ses den fsrd,
Oster l
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Ksier for den borge,Der deres hard. Jeg sad
ler min hest og rider i dag til hove. , ,

no. De stoge tilsammen den forste dag, Den
anden dag ad kvcrlde, Saa fast da hug han Ed
mund , Alt med saa stor en velde.

ni. Det var ungen Edmund , Han saa mangen
mand ffsd, Der salt saa mangen ned tiljord, Og
blev ustyldiadod. ,

112. Edmund taler til sins mcend , Han beder
dem striden ende s Jeg blaser i min forgyldene. lyd,
Denne sind kand ej vare lenge«

11 Z. Udi landet sprang Rani Rolf, med Eegen udi
hirnde, Han holdt ved toppen, og flog med roden,
Saa monne han den lseg ends»

114. Der de havde staget alle Kongens mcend.
Og giordc hannem det meen, Der leved ej meere end
Konaen selv , Og saa hans liden smaa Dreng.

115. Det da var Kong Magnus, Han var saa
sorgefuld , Jeg byder i dag for mit liv, Gods og det
rode guld.

116. Svarede Hsg Hermandsen , Han var ond
til ron , Mindes eder Magnus Konge , I ville ej vide
os bon.

117. Jeg bad for min frende, Og for eders dotter
km, At I vilde stede eders minde der til, De mottt
tilsammen vcrre.

118. Benedit lod I aflive , Eders dotter ssrget sig
til dode, Hor IMagnus Konge, I volte den store
mode.

119. Meldte det Edmund Erlandsen, Med rode
guld paa hcende, I lader den Herre afiive, Han stal
sj leve lcnaer.

i2O. Det var Kong Herr MaZnus/ Han var
Kk4 saa
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saa fuld af sorg / De hug hans hoved af meo hast,
Det ffeede paa hans egen borg. Jeg sadler min
hest og rider i dag til hove.

l2i. Glad var Edmund Erlandsen, Der han
saae Kongen dod falde, Hor I nu alle mine mcend,Nn
ville vi Gud takke alle.

122. Edmund gik i Maria? kirke, Han tog sin
broder af grav, Hanlaadaade heel og holden, Alt
paa den samme dag.

12). Hos hannem laa Kongens dotter,Hun sorgeV
sigtildode, dette er vist, og dette er sandt, Hun laa
baade hvid og rsed.

124. Meldte det Edmund Erlandsen, Han stoed
i saa bange. Og takker Gud afh'immerig, At jeg disse
liig haver fange 0.

125. Det var Edmund Erlalldsen Han bevnet si«
broders dsd , Han satte ild paa Kongens gaard , Og
brendte hannem i glbd.

126. Det var ungen Edmund, Han sejled til
Engelland, Han levede i mangeaar, Altbaademed
sorg og våande.

127. Jeg ikke meere kvede vil, Om denne ssrgelig
fang , Be Kongens born dbde saa ynkelig , Og ftk saa
sorgelia en afgang. Jeg sadler min hest, i dag rider
jeg til hove.

Anmerkninger.
kaldtes fordom Jarler her'. Norden. Ogsaasom de

Danste og Norstetidt stridde paa Engelland / Skotland
vg HyberneltUld, og indtoge nu en deel afdennem , og omsider
de Danste alt» Engellasd , behulde de der adstlllige ord afvort
Sprog, og blant andre dette Jarls Navn, som de forvcndtt
siden til Carl. DeEnglosaMhave Sg disse ord Carl og Carl
dom , det er Greve og Grcvedom.

Hun kand Bog og Runemaal. Item. Hsctt et ord huk
falderM lom RunMM: dtt Aldtts ellers Asamaal

sZ
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oglvtnamaal, som holdtes for det fornemste i disse Nerre

Riqcr. .
Benedit og hans K'evesic bleve fundne i gtaven uforfulede ;

Hvilket kunde stce naturlige«, baade for Jords monnets, Luf«
tens og andre Ol sagers styid. Udi Olestrup Kirke , en Miil

fra Nestvcd , haver jeg seet Johann Venstermands og hans
Frues, Kirstin Beks, Legemer uforrodncde , ja og tsrre og

te, samt andre andensteds. Hans Legem haver ligget der 100
Aar og meere , men hendes el saa lcrnge.

Kong Magnus maa have vceret i Norge eller Sverrig, end
dog mand haver intet i Historierne, at de Engelste stulde

nogen tid have crholded saadan seyer i enten af rigerne , uden
hvad mand haver iLegcnderne om Kong Artus, og efter gam

mel Frasagn , at nogle fremmede Fiender (af Engelland eller
Skotland, som nogle merne) vare indkomne i Norge, men
siagne i Guldbrands Dalen: Hvor og til en Aamindelse et

Kors er opreist.

XXVII.

Hiemme er best at hvile.
er i nat vaage-nat. Der vaager hvo som

vil. Der komme saa mange til dandsen brat.
Der vaager hun stolt Signelild under saa gron

nen Oe.
2. Stolt Signelild spmde sin moder brat, Maa

jeg gaa at vaage i nat?
' I. Hvad vilt du til vogstue gisre, Du haver dig

hverken sost.vr eller bwdre.
4. Og hverken broder eller sostermand, Ikke stal

du til vogstuve gaa.
5. Saa lenge bad dend Jomfru fiin, Det hun

fik lov af moder sin.
6. Du gak du gak nu dotter min, Til vogstue gik

aldrig moder din.
7. Der kommer Kongen og alle hans mand, Lys

der du muraad, da blive du hiemme.
Kks B'Dsr
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8. Der kommer Dronningen med hendes moe
alle, Min moder lover mig med dennem at tale.
Der vaagner hun stolt Signelild , under saagwnner
Oe.

9- HuuZik sig igiennem lunde, Saa monne hm
til vogsme stunde.

10. Der hun kom over gronnen eng, Da val
Dronningen gangen til senge.

ii. Der hun kom til Borge-led, Beder dands
der gik der ved.

12. Der dandscd alls de Kongens mcend, Selv
lrcrde Kongen i dands for dem.

iz. Kongen rekker sin Haand fm sig, Bil I ffion
jomfru dandst hos mig.

14. Jeg ergangen herhen over dale, For jeg vil
med Danffer Dronning tale.

15. Idandsermedosenliden tiid, Saa kommer
Dronningen til os hid.

16. Frem gik Signild smal som vaand, HunZam
i dandfen hos Kongens haand.

17. HsrSignild, hvad jsg siger dig, En elstovens
biise da kvader du mlg.

18. En elstovens vilse jeg aldng nam, Jeg kveder en
anden som jcg kand.

19. Stollen Signelild begynte, en vise hun kvad,
Det hsrdc Dronning l loftet sad.

20. Det meldte Dronningen i lofted hun laa,
Hvilken af mine jomfruer kvcrder visen saa.

21. Hvilken af mine jomfruer dcmdscr saa lenge,
Hvi fulde de mig irte til senge.

22. Det svarcd den svend udi kiortelen rod, Det
er ikke af eders mocr.

2z. Detcritteafeders moer/DetsrstoltenSig-
nild
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Nild under Ae. Der vcmger hun stolt Signelild
under saa gronnen Oe.

24. I tager mig hid min ffarlagen smaa , Jeg stal
gaa bort den jomfru G stue.

25. Der hun kom til Borge-led, Beder dands
fta gik der ved.

26. Tosser dandsede d? den dands omkringM stod
Dronningen og ftae den ring.

27. Det sagde Dronningen vme stor vands/ At
Signild dandftd ved Kongens haand.

28. Sophi taler til tienefte kvind, Hent du miget
horn med viin.

29. Hent du mig et horn af guld , Lad det vcrre
af vinen fuld.

?O. Kongen rakte han haand frasig, MI So
phia dandse hos mig.

31. Ikke der jeg dandse vil, Forend stolten Sig
nild drikker mig til

32. Hun holt det til og hun drak/ Uffoldige hier
te i brystet sprak.

33. Lenge stod Kongen, hansaaeder paa,lolw
fruen for hans fodder laa.

34. Ret aldrig saaejegenvenneremoe, Saa u
styldlg komme til sin dod.

35. For hende grad moer og, gode kvinder, De
bare hendes lug i kirken ind.

36. Havde hun lydet sin moders raad , Dervsger
hvo som vil , Det havde hende ikke saa ilde gaaed.

Der vogter hun stolten Signelild nnder saa gron
nen Oe

Anmerkm'ng.
andre Bsrn med sin egen Skade, at lyde sine

Fomldre F vg ej gisn nwd dms Md« DrynningGo^
phi«
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phia haver maastce vcrret Valdemari den >. Dronning, hvo,
omsidenichi ug 42 Vise, eller en andenas samme Navn, s«,
havcr va?N't mistcenkelig, grum og hevngierig.

Der have van-etM-c Vaage-Ncrtter tildandsog lcrg, so,
afdenne og fieere andre Viser kand stuttes.

Sorgen forsvindes.

Aiden Kirsten og hendes moder, Hvo bryder love,
af de trcesr, De syde de Me-huer. Saa crcrdl

hun duggen af jorden.
2. Moderen syde saa liden en ssm, Og dotten!

Zmd fua stridig en strsm.
Z. Hor du liden Kirsten kier dotter min, Hvi fc>l>

mer dit håar, hvi blegner dm kmd?
4. Det er ikke under jeg er bleg og styg, Jeg have!

stia meget at sterre og sy.
5. Her er og steere jomfruer i dy, Som bedre kanl

stcrre og bedre kand sy.
6. Det duer ikke langer at dslle for dig , Vor ung«

Konge har lokked mig.
7. Haver vor unge Konge lokkcd dig. Hvad M

han da for crren dig ?
8. Han gav mig en M-serk, Isg sted den mel

sta megen verk.
9. Han gav mig de sslv-spsndte stoe, Jeg M

dem med siw stor uro.
10. Han gav mig en harpe af Zuld, At brugl

nåar jeg var jorgefuld.
11. Hun siog paa den forste streng, Det hordt

vor unge Konge til sin seng.
12. Hun siog paa de andre strenge, Dm unge

Konge ej dvalde lange.
iZ« Vol

/

XXVIII.
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15. ?or unge Konge bcdcr paa svcnne to , I be
der liden Kirsten ind for mig goa. Saa tmder :c.

14. Ind kom liden Kirsten og sttdcs for bord, Hvad
l)il unge Konge, Men I stnde mig ord.

15. Bor unge Konge klapped paa hyndet blaa, I
sidder liden Kirsten og hvller der paa.

16. Lea er ikke tta't, jeg kand vel staa, I siger mit
Mw og lader nng gaa.

17. Han tog liden Kirsten i sin favn. Gav hende
zuld-krone og Dronnings navn.

18. Nu har liden Kirsten forvunden sin kvide,
hvo bryder loven' afdetrceer, Hun sover hver nat
bed Kongens side. Saa trcrder hun duggen af
jorden.

Anmerkm'nq.
sseer undertiden , at af ond Begyndelse kommer en god

ende: Men inacn forlade sig der paa, i Betænkning, at
det steer ofte langt anderledes. Det visseste er: Vel begyndt
tt halv fuld«endt. Harpe og Harpeleg haver vcrrtt siux bru«
gellg hos de gamle.

XXIX.

Kierlighed havcrSurtogSedt, Honning
og Galde.

leiden Malfrcd ganger i lunden , I lunden gaar hun
saa eene; Der.moder hende Kon

gens son, Med tredive af sine svcnne. Gud stille
min allerkicreste ved sin angest.

2. Det var Ma'.fred Grevens dotter, Hun ganger
i lunden saa bold ; Der moder hende Salemand
Tygesen, Han tog den jomfru med vold.

3. Han rev sonder hendes klader, Han drog
hend' i sit ham. Ret aldrig havde han den Ziernmg

siordt,
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giordt, Havde ulykken standet ham for. Gud sich
min allerkierest ved sin angest.

4. Nu haver j rykkt mine klcrder sonder,O,ggiorh
mig last og stam; Jeg beder eder for den odersteGck
I siger nug eders navn.

5- Jeg haver rykt dine klcrder sonder , Og giorl!
dig laster og stam, Salemand Tygesen er mit nam
Derfor rommer jeg ej land.

6. Om jeg rommer af landetud, Forgrode'b
stender dine, Naar fyrretyv'uger forgangene,
Saa vil jeg komm' »gien.

7. Hiem gik Malfred Grevens dotter, Saa manW
fold var hendes moed, Ingen vilde hun sin som
klage, For hendes kier fader var dod.

3. Hun var ind'iMaaned, Og hun var der i tre,
Ingen af de stionne Jomfruer, Saae hend'entn
leg eller lee.

9. Det var Malfred Grevens dotter, Gaar fol
hendes moder at staa; I love mig min kier moder 3
vor steenstuv' at gaa.

ic>. Da svared hendis kier moder, Hun stod i
ssarlageu rod; Der pleyer ingen i steenstueu gaa,
Foruden be born ville fode.

11. Dervarhunind'i maancd, Ogvelimaaw
der fem, Aldrig kom hendes moder til hende, Og lb
ke i alle dem.

12. Det stod saa i fyrretyve uqer, Hun byrD
Me jit haar, De saae hend' ej andet gisre, End grcrd'
Vg sukke fta saare.

iZ.de fyrretyve uger forgangen vare , Den M
fru tog til at lange, Saa sende hun bud til moder sin.
Bad hun ffulde til sig ganqe.

14. Bort da gik dm tjeneste moe, Hun kund'ej
fra
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fra hende blive: Eders Koner bad I ffulde til hends
gange/ Om hun stal findes i live. Gud ffille min
Mrklercst ved sin angest.

, 15. Gar du vort dn tiencste moe, Ogsiigduhen
de saa ; Saa lidtt raade hun med moder sin , Der hun
til lnndcn monn c

16. Bvrtda gik den tiencste moe, Og blev hun
saa tN raadc , ?tt dun vild' ikke sige de ord, Som hen?
des km-modcr sagde.

17. Ind da kom den liden moe, Og jagde de ord
saa : Nnar eders Etiffader er gaugen i seng , Saa
vllhun tll eder gaa.

18- Gak nu til min moder iglen , O 5 stig hend' af
min nod, Og ded hende ved mig tale, Forend jeg
ganger til ood.

19. Ind da kom den tienests moe, Hnn klager
saa saare hendes nod; Eders dotter bad I ffulde til
hende gaa, Alt for hun ganger ti! dod.

20. Lcrnge stod hendes moder, Og tcrnkte hun der
paa ; Lige vel er hun min dotter, Jeg vil ttl hende gaa.

21. Det varMalfrcd Grevens Frue, Hun indad
doren treen, Det var hendes kier dotter, Hun rakte
hende haanden igien.

22. Malfted gik sin Moder imod, Bar bleg og
ikke rod: Hielper nug min kier Moder , Jeg klager
for eder min nod.

23. Jeg var udgangen i lunden, I lunden aldt
staeene, Der motte mig Salemand Tygesen, Han
gjorde mig last og meen.

24. Enddog han giorde mig last og meen, Som jeZ
maa for eder kcere, Kommer han vel i landet igien/
Han gior mig heder og cere.

2 s. Horer I min kier Modsr ,! Jeg beder eder j saa
gier-
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gierne, Kommer han Salemand Tygesen l)lcm,I
gisr ham intet til meene. Gud stille mm allerkierest
ved sin angest.

26. Alle de Fruer og ffisnne Jomfruer, Demon«
ne for Malfred grade, Men allcrmccst hendes rier
moder, Hnn monne saa sorrigfuld vare.

27. Det var ckkc der efter Ej dage uden fem , OZ
det var Salemand Nygefcn, Han kom i landet
hiem.

28. Forgyldte vare hans anker, Og saa hans
aarer smaa , (Aaa og den fremmer stavn, Som
Malfred stulde indgaa.

29. Det var Salemand Tygestn , Tager over
sig starlagcn stind , Saa ganger han i hojeloft, For
fruer og jomfruer ind.

30. Hilser han fruer og stolte jomfruer, Samt
moer og gode kvinde, Og mest Malfred Orevens
dotter, Aldt om hun var inde.

31. Det svared hendes kier Moder, Hun vari
huen saa gram: Saa lidet tor I efter hende sporge,
Men I haver giort hende stam.

32. Det vare Malfreds brodre alle, Og hver log!
til sin kniv, Havde vor foster ikke for dlg"bcdet,Da!
stulde vi raade dit liv.

33. Det svared Salemand Tygesen, Han sva
red et ord med irre , I give mig eders kier foster , Hun
er min hienens kierc.

34. Vorso ster haver bedet for dig, Vimaadig
intet stade, Saa mceuo ved Salemand Tygesen, Hun
maa der selv for raade.

35. Det svared Massred, Jettens frue, Og saa
tog hun vaa; Malfred ligger i Steenstuven, Hun
haver ye smmer smaa.

36. Mal^
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36. Malfted ligger i stuven ind, Hun haver de

fonner jaa hvide, Saa mt?nd ved Salemand Tyge
sen, de er' cder aloe saa lige. GUd stille min aller
kierest veo sin angest.

Z 7. Det melte Salemand Tygesen, Saa tog han
op paa; Hor I min kier Moder, Og mua jeg til

hende gaa.
38. Saa vel da maa I til hende gaa, Alt om I

vll hende egte, Om ) vil gwr' os alle den glcrde, Da
Vllie vi det ikke ncgte.

39. Saa gierne vil jeg hend'egte, Saa gierne vil
jeg bende have; I lade det brollup med crre Ziore..
Jeg egtcr hende alle mine dage.

40. Det var Salemand Tygesen, Tager over sig
kanoen fm, Saa gaaerhan i hoyeloft, Forfin al

lerkierest lnd.
Det soared Salemand Tygesen, Han ind ad

dorrcn treen, Det var Malfted Grevens dotter, Hun
rckker ham haanden igien.

42. Det var Malfted Grevens dotter, Tog han
nem i sin arm, Nu veed GUd fader i himmerig, Jeg
haver lid spot og harm.

4?. Det var Salemand Tygesen , Tog hend' i
armen sin, Sorger cy Malfted Grevens dotter, I
er allerklereste mm.

44. Det var Malfted Grevens dotter, Taler til
sin moder saa, Lader nu Salemand Tygesen, See
sine fonner smaa.

45. Det var Salemand Tygeson, Tog dornene
i sin arm. Loved vcrreGUd Hader i himmerig,Som

haver os lost af harm.
46. Nu haver Salcmand Tygesen, Forvunded

ald sin harm, Saa huver og Malfted Grevens dot
-3l M 5



ter, Hun sover i hans arm. GUd stille min Mr
kierest ved sin angest.

Anmerkmnger.
er atter et Ernnpel, som ligner Dina? Spadsere-GanH

Skarlagen Skind. Skind var et almindeligt Navn om
Kwder, og betyder ey dem alleene, som vare af T)yrenei
Huder , men og andre. De axle deres Skind ?: Sttte de
res Klcrder i lave / toge Kiortelen op paa Axlerne.

SaanmndvedSal. T. Saaledes svore de ved andre F.E
Saamcrnd ved Danner Konning, o. a. m. Saa svor og losej
ved Faraos Liv. Skab. B. 42 Kap.

Forgyldte Anker, Aarer og Stavn. Enddog det synes, a,
her gisres meget afefter de gamle Skaldres viis, saavelsW
vgnaar der findes i samme Viser:

De vunde op deres Silke-Segl,
Saa hsyt i forgyldene Raa.

Saa have de dog havd prwktige og store Skibe her i Nordel!
i gamle Dage , som eragtes kand afdeDanste, Svenske oz
NorsteKrsniker. Udi S- Olufs Saga tales om Skibenes
forgyldte Fleye, gule og blaa Segl, o.a.m.

Salmand eller Salemand findes ikke sielden i vore Viser,oz
kaldes undertiden Salomon. Skal vwre et gammelt Cm
brist eget Navn. Den heylcrrde Mart. Sejller Driver at Sal
wan heder i gammel Tydst en Frelser, Anfanger, som el
Forsvar for noget.

XXX.

Slegfred Viv, Orsag til Kiv.
Olden Kirsten hun stoed paa hsje lofts svale. K

lyder hun paa her Stranges tale, Mig langes!
alle mine dage.

2. Han siger han elsker sin Slegefru saa , Lide!
Kirsten stal aldrig en gsd dag faa.

z. Liden Kirsten laver sin karm tilrede, Hel
Strange han lader sin ganger udlede.

4. Liden Kirsten hun aag, Hen Strange ha!
led, Den lalMnat over den morke hed.

5. Lide,
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5 Liden Kirsten hun kom paa tinget ind, Hende
stander imod daade mand og kvmd. Mig lcrnges i

alle mine dage.
6. Belkommen liden Kirsten , kicrre foster min,

Hoai) not haver du om stcbne dm.
?. Om dagen er jcglrueroghbdt, Om natten ey

jeg af sengen udstsdt.
8. Om natten er jeg af sengen udtrykt, Saa ey

jeg og i mil favre båar rykt.
9. Han siger han vll elste hans siegeftu saa, Li<«

den Kirsten stal aldrig en god dag saa.
iO. Han siger han vil elste sin stege Viv, Lidett

Kirsten stal saa et stakket liv.
il. DannerKonning heder paa svsnne to, I

beder Herr Strange for mig mdgaa.
1 2. Ind kom Herr Strange/han stod derfor bord.

Min naadige Herre har sendt mig ord.
iz. Hor du Strange hvad jeg siger dig, Hvorw

des med liden Kirsten lever du mig ?
14. Saaledes lever jeg med sosteren Icrr, Jeg

haaber hun stal ikke over mig kicrr'.
5. Saa tar I Hen Strange i hans gule top?

I hugger hans hovet alt ira hans krop.
16. De lagde Herr Strange alt over en

De hugge hans hovet derfra hans krop.
17. Liden Kirsten hungrced, hendes hinder hun

vred, Den sorrig jeg har, hun legger mig ned.
18. Liden Kirsten hun grad, sine Harder hun siog,

Fer havde jeg sorg , nu haver zeg to. Mig langes
i alle Mlne dage.

Anmerkmng.
Mand sia! Me vms en Leve i sit Huus, eller en Qvinde



Danffe Kiampe-Viser.532
Ze var alt forhaard mod sin Ektefelle, og derfor baardeliM
straffet as Kongen for hans onde Forhold mod Sosteren.

Hoor lykkes sielden.
tolt Ingeborg lader sig hove klader stiare, Hllt!

siger hun vil en hovmand vare« Selv sorger
hun for hannem jaa lonlig.

2. Stolt Ingeborg stiger til sin hest, Hun siger,
hun vil vare Kongens gast.

3- Hor I unge Konning, hvad jeg siger jar. Hm
I fornoden min tieneste her?

4. En staalddreng behoves her best, Var her kun!
stalderum for hans hest.

5. Hans hest maa stande hos Ganger min, Seld,
stal han sove, hos mig under lin.

6. I tre aar tiente hun i Kongens gaard , Ret
ingen vidste det var en maard.

7. I tre aar tiente hun for staalddreng, Og drev
de foler hen udi eng.

8. I tre aar ledte hun de foler til vand, De vidste
ej andet end hun var en mand.

9. Stolt Ingerlild kand de fruer vel glade, Der
til kand hun saa herlige« kvade.

10. Håar haver hun som spundet guld, Derfor
var Kongens Son hende huld.

11. Hun gaar sig saa i Kongens gaard, Hende
falmer baade lyd og håar.

i2. Den stalddreng har faaet saa underlig fore,
Han kand ey spende sin' egne spore.

iZ. Han haver faaet jaa underlig en fard, Han
kano
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tand ikke drage sit eget sverd. Selv sorger hun for
hannem saa lonlig.

1 4. Kongens Son heder paa Jomfruer fem, Stolt
Ingerlild erdengevesteblantdem.

15. De svobte hende i deres stind/ Saa folge de
hende i steenstuen ind.

16. De satte hende paa bulster blaa, Og strax
fodde hun to ssnner smaa.

17. Da kom ind Kongens son og 10, Kunde hver
staalodreng faa saadanne to.

18. Han klapped hende ved hviden kind, Sorg
nu ikke alkrkicrreste min.

19. Han satte paa hende guldkronen rod, Med
mig saa stalt du leve og doe. Selv sorger hun for

hannem saa lonlig.
Anmerkmng.

lnaer kommer til Hove, at tiene Ko»gens SM
(som her og ellers kaldes den unge Konge) oggivet sig ud

for en Mand, men var enten tilforn eller nu kiendt af hannem,
at dc disbcdre kunde omgaaes übekiendte , til hun bliver svan
ger ved hanuem, og nyder den Lykke, afen Slegfred at blive

hans Ektefelle. Denne Vise er as samme Indhold, som den
28 og fieere.

XXXII.

Tvungen Ms bliver tit ey lcrngeMe.
sidder i bure, Min sorrig veed ingen uden

GUo, Hun syer de somme pure, For den le
ver ikke dcr jeg tor klage min sorrig.

2. Hun syer de somme saa hvide og smaa , ZeZ
sukker og kvider og lonllgt sorge maa.

3. Merbe det Dronningens smaa dreng, Find,
Han forde ded for Dronning Ellen ind.

4. Hellcilld sidder og syer med hast, Mens sorger
Ll 3 og
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»g sukker der hos saa'fast. Foruden lever ikke dei
jeg tor klage min sorrig.

5. Dronningen svober sit hoved i stind, Saa
saaer hun til Hellelild ind.

6. Hor du Hellelild du syer med fiid , Men aldm
andet end sommen hvid?

7- Derfor syer jeg saa sommen hvid, Min W
har vcrret mig meget übliid.

8. Jeg var kun paa mit tolvte aar, Min fade
Han ad leding far.

9. Min fader han vilde ad leding fare, Tolv Rid
dere fik han mig at vare.

10. De elleve tiente mig daglige« vel, Den tolvli
Mig lokkede med ustel.

il. Min fader han lod stor uvillie tee, han vildt
«mg hverken hore eller fee.

i2i Min fader han vilde mig selle, Min model
hun vilde mig kvelle.

iZ. De soldte mig for en klokke saa ny, hun helm
«Maribo Kirkeby.

14. Det forste stag den klokke hun sto, Dabraj!
Min moders hierte i to.

is. Det andet sW den klokke hun sto, Da seg,
ned min fader dod til jord.

16. Hor du Hellelild du siger nu mig, HvadheeV
den Ridder der lokked dig?

17. Den Ridder han heed Hillebrand, En Kon<
ze-son saa kaldes han.

18. Hvad siger du mig om Hildebrand , Det val
min elstelig'fon for sand.

Han havde ep moder uden mig , Forvist stal
han trolove dig.

20. Ds ord var mpps af munden udtalt, Fol
Heb
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Hellelild af glcede daaned og falt. For ven lever
ikke der jeq tor klage min sorrig«

21. Dronning Ellene lsfte hende op fra jord, Og
trssted hende med saa frydefuld'ord.

Anmerknmg.
cman haver i gamle Dage vilde bevare Fruentimmeret pacz
M enogandcnMaade for Mandfolkes Overvold ; hvor

vaa her ere adstillige Exempler j disse Viser, ja end ogsaa l vore
historier og Sagar, men alt forgjeves. Den er VEre vcrrd,

som selv utvungen bevarer sin LEre. Denne Wse er e, me
get gammel , eftersom her tales om Maribo Kirke og dens
Klokke , hvorfor Hellelild blev soldt. « ...

De ssgte og da meest efter at tage Jomfruer , heller end at
bede om dem, saasom Tage.Retten da var hsyest agted , men

nu assagd. Om Dronning Ellene og hendes Son Hildebrand,
Mes det samme her, som tilforn, at her kaldes mange jiore
Herrer Konger, og deres Bsrn Konge,Born. Man betroer

undertiden dem noget at bevare , som er mest utroe: hvmet er
at betro Ulven faaret, og binde Hunden til Polsen.

XXXIII.
Tro haver 3Ere.

var liden Kirsten, Hun svober sit Hoved i
stind , Saa gaar hun i hoye loft, For sine hov

mand ind. Nu staar ald min glcede i min jomfrues
valde.

2. Hil sidde I mine hovmand, I drikke baade miod
vgvlin, Morgenvillevitil Holsterland, At hente se

stemaud min«
z. Dee var liden Kirsten, faldt for Holsterlands

Konge i knK, Jeg byder for min festemand, Baade
guld og liggendefæ.

4. Me faar du din fastemand, hverken for fir el
ler guld , For jeg faar din Fcernegamd Som staar i

wsens lund,
L l 4 s- Al-
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5- Aldrig faaer du min Famegaard^Son^

. 6-/and jcgikke min fastemand faae, Hverken for
guld ller fa , Da stal jeg satte Holsteen i brand, Del
ffal ey findes ly eller la.

.7« Hm du liden Kirsten, Og du tor ikke sia braste,
Hvor er dme stolte hovmand , DufmafLandct sa^

8. legermigbaade liden oq una, orkere«
b'lde, Jeg haver tolv tusinde Jomfruer,

Som holder her under Skwlde. ' "i
.9« Det var Holsterlands Konning , Han ud af

De fflulte under harnist blaa.
10. Det var Holsterlands Konning, Han hede

, Fly llden Kirsten sin fasten
mand. Var snar og tsv ey lang.

!/.' bave hun liden Kirsten, Hun holt saa vel
Ml troe, <daa drog hun giennem sit Rige, Og loste
NN Memand ud, lNu staar ald min glade i min
lomfrues valde.

. Anmerkninq.
F>et synes at denne liden Kirsten haver varet en Princesse i

uare fnrdum Konger, forend der blm
at lade si» fangne flrstemand los.

Omffabelser.

sidder i bure Hun flaar guld harpen
prude ? Og de legte over volden.

2. Hun staer guldharpen under ffarlagen stind,
Og der kom Lind-Ormen stridende ind.

Z- S'toldt

XXXIV.
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z. Stoldt Signelild lover du mig, Det guld saa

rodt det giver jeg dig. Og de leme over volden.
4. Og dct forbyde den oversteGUd, Jeg lover

den Lindorm leed og grum.
s. Men jegkand ckke een af eder faa, Saa min

der I mig og lader mlg gaa.
6. Og hun lagde liin i melle, Saa melde hun

Lind-Ormen snilde.
7- Og han siog op med Orme-finde, Det blodet

rand ned asstarlagen stind.
8. Lind-Ormen neder af loftet streed, Efter gik

stolten (Aignelild / hendes hcrnder hun vred.
9. Og der hun kom paa hoyclofts svale, Der mot

te hun hendes syv brodre i ffare.
10. Velkommen stolten Signelild foster vor , Est

du nu kommen i Linde-Orms star.
11. Fordi er jeg kommen i Linde-Orms ffare, For

min lykke mig ikke bedre vare.
12. Lllld-OrMen ind ad bjerget streed , Efter gik

stollen Signellld, hendes hander hun vred.
13. Hun faldt paa kncr og giorde sin bon, O hielp

os nu Maria son.
14. Der han var kommen i bierget ind , Da kaste

han sin Orme-sind.
15. Og der kaste han sin Orme-Ham, En Rid

ders stikkeije han paa sig nam.
16. Jeg takker eder stolten Signe , for eders mod/

Hos eder saa vil jeg leve og doe.
17- Nu haver stolten SigAlild forvunden all sin

harm , Hun sover hver nat udi en Konge-Sons arm,

Anmerkmng.
L>> Mscr og Gagar tales tidt om Omstabclser, og gemeen
«tzH mand trver endnu , at TroldW tand forvandle sig til et

Ll 5 og
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nåar de smorge sig med en i>r Salve, som er befunden at for
aarsage Ssvn, indbilde de sig, at forandres og fare hen til
Gilde og Giestebud, nåar de dog ligge stille, men Sathan saa«
ledes forvirrer deres Fantasi og Tanker. Thi at et Legem stul«
deomstiftestiletandet, er ey mneligt for nogen, uden GUd
alleene. Heraf falder og den vrange Mecning , at nogle Men<
nester stulle blive til Varulve eller Marer, og atter til Menni»
ster igien , i hvor mange Historier end Olans Magni og an
dre indfsrer derom. Gee 57 Vise herefter.

XXXV.

Man troer og utroelige Ting.
s)slgreven blcrser i sin luur, den langeste nat, Det

horde Dronningen i sit buur, Mig tvinger El
ftoven.

2. Dronningen heder paa liden smaa dreng , Du
bed Algreven ind for miggaa.

3- Ind kom Algreven og stedes for bord, Hvad
vil I min Dronning, men I sender mig ord.

4- Dersom jeg lever mm Herres dod, Da stalt
du made for mit guld saa rod.

s. Holder op sslsn Dronning, I siger ikke saa, I
Veed ikke hvo der lyder her paa.

6. De viste ikke andst end de vare eene to , Da stod
denKonninZ og lydte paa.

7- KonningM heder paa svenne to , Beder Dron
ningen for mig gaa.

8. Hsr Imm Dronning saver og fim, Hvad
talte I i gaar med Greven min.

9. Jeg mlte ikke andet med Greven din f End jeg
sagde Ivar dannis, dydig ogsiin.

10. Kongen han heder paa svenne to, I beder
Greven ind for mig gaa.

Zi° Hm du min Greve hvad jeg siZer dig. Hvad
mlds

vg andet stags Dyr, ja de selv ere og i samme Meening, at
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talde du ! gaar med Dronningen om mig. Mig tvin
ger Elsioven.

12. Jeg talde ikke andet med Dronningen i gaar,
End at I dannis og dydefuld var.

i Z.Kongen han heder paa liden smaa dreng, Bed
de Kokke at gaa tll mig frem.

14. Hugger Greven i stykker efter mit ord, Og
bcrrer ham md paa Dronningens bord.

15. 3 hugger ham saa smaa som fiff, I bcrrer
ham ind paa Dronningens Diff.

i6. Lenge sad Dronningen saae hun der paa, VZ
intet er dette af nogen raa.

17. Men det er Alareven i Kongens gaard, Hun
sanked op de stykker smaa.

18. Hun svobte dem i det hvide hermelin , Hun
lagde dem idet forgyldte striin.

19 Hun sanker op stykker baade store og smaa/
Til Mareboe kilde monne hun gaa.

20. Hun dopped dem i det klarestevand, Stat
op, stat op du kristen mand.

21. Den mand stod op og takkede GUd, Saa
drog han sig af landet ud.

Anmcrkm'ng.
/Anbdog man vel legger adMige Kilder stor Kraft til, saa

er den dog sste mindre end udi gcmeen troes. Thi hvor
Vandet i Jorden gaar forbi nogle Mineraller, kand det vel
derafhave nogen Dyd mod en eiier anden Sygdom, men ey
mod alle. Langt mindre haver nogen Kilde haft den Krafts
at give nogen Dsd Livigien; Men Skaldrene have herved
gwct tilkiende, at hanbesynderligen vedGNdsHielpafstsr<
fte Livs Fare er undkommen.

Endeel Kilder kaldtes hellige, fordi de ftrsieChristne dsbtes
i dcnnem ; Endeel af adskillige Helgene, saasom de bersmte
Helenw Kilder, afhendc, som er jndfiydt og begraven der.
Kliforu kglbtes Kilden Tiis > W<rlb , lM Byen derhos , efter

Tyr
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Tyr eller Tisa , som vare af disse Nordiste Afguder , ligesom
Torskilde, en halv Mii! fta Roffild / af Tor. Saa siges og
cnKllde opbruste« ved Harrcsied (Haraldsted) dersom St.
Knud Henug blev stagen / og ved Karise (Karls-riis) dersom
Marthas Liig hvilede .Ved det forfaldne Slot Bistrup hos
Roeskilde er og en hcelsom Kilde kaldet det Hellige Blod, som
og til Vilsnach og fieere steds, fordi der var steet fordum no»
get Tegn med Blodreqn eller jligt, som de i Pavedommet
udtyde til sin Fordeel.

XXXVI.

Om Ganger-Pilten,
du goden unger svend, Leeg talvbord med mig,

xv Jeg haver intet rodt guld , At scrtte op for
mig, Forinden den fryd saa leve de sammen baade.

2. Scrt du op din gode hat, Og fast om den er
Maa, legscmcr mod mm Perlesnor, Tag den om
du kandst fa a.

3- Den forste guldtcerning, Som over talvbord
rand, Den unger-svend han tabte, Saa glat den
jomfru vand.

4. Her du goden unger-soend, Leeg talvbord med
mig, Jeg haver intet rode guld/ At scrtte op for mig.

5. Scetdu opdin Kiortel, Og fastomdenergraa,
Jeg scrttcr op min kron' afguld , Tag den om du
kandst faa.

6. Den anden Zuldtcerning, Som over talvbord
rand, Den unger svend han tabte, Saa glat den
jomfru vand.

7. Horst du goden unger svend , Leeg tavlbord med
Mig, Jeg haver intet rode guld , at scrtte op for mig.

8. Scrt du op din' Hoser, og saa dertil din'stoe.
Jeg s<mer mod min are, Og saa dertil min troe.

9. Den
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9. Den tredie guldtcrrning, Som over talvbow
rand , Den jomfru hun stel mdte, Men unger svend
han vand, Forinden den fryd saa leve de sammen 2c.

10. Horst dn liden Ganaerpilt, Skynd dig brat
fra mig, Min solvbunden knive dem vll jeg give dig.

il . Dnl sslvdundcn knive/ dem faacr jeg naarjeg
kand. Men jeg vUhave den jomfru / Som jeg med
guldtcernmg vand.

12. Horst du iiden GanaerM , Skynd dig brat
fra mig Silkosyde stiomr, dem vil jeg give dig.

i). Din silkesydc Dorm, dem faacr jeg naar jeg
kand, Men jeq vll have den jomzru, Som jeg med
guldtcrrning vand.

14. Horst du liden Gangerpilt, Skynd du dig
fra mig, Hvld Hest og jade!, dem vil jeg give dig.

1 s. Hvid hest og sadel, dem faaer jeg naar jeg kand,
Men jeg vil have-den jomfru , Som jeg medguldlcrr
ning vand.

16. Horst du liden Gangerpilt , Skynd dig brat
fra mig , Min slot og mit safts , Dem vil zeg give dig.

l?. Ditstot ogdltfcrstc, Dcm faacr >eg naar jeg
kand, Men jeg ml have den jomfru, Som jeg med
guldtcrrning vand.

18. Jomfruen stander i bure, Og borster hun sit
haar, HErre GUd bedre nng fattige nws, For gif
termaal jeg faar.

19. Ungersvend stander i Gaarde», Han stotter
sig ved sit sverd, Og du faar bedre giftermaal, End
du est nogen tid vcerd.

20. Og jeg er ingen Gangerpilt , Alligevel du siger
saa, Jeg er den beste Konge - Son, I verden leve
maa.

21. Est du den beste Konge-Ssn, I verden leve
MM/
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maa, Da skalt du have min crre, Og"?aadert!lMin
tro. Forinden den fryd saa leve de sammen baaoe.

Anmerkmng.
«Nange af ypperlig Slegt ere tidt komne blant de ringeste,

eller ftivllligcn af en og anden Aarsag have hollt sia
blant dcm tll en Tild. > '«

Hftssomgaaer i Leeg, faaerat scrtte til< doger det best
at holde op nåar Legen er fejerst. Thi den Fordeel af Spilf
Md ey vurdes eller aates for noget, men Etuden, som her,
haver nogen spillet sin Lykke og Velstand til.

XXXVII.

Sialands fsrste Befolkning. »
var en mcrktig helt, De Jetter var hans

cedt, Og de som boer inden belt, I hvad de nu
har hedt. Tiden fortårer alle fcrdre-minde.

2. Smgar var saa steler land, For osten floden
Frat, Der meente man mod stolten vand, Ettaarn
gt rejse brat.

3. GUd selv besaae det stolte verk, De Kiemvers
Abene, Han sagde, det er giordt saa sterk, Al det
for stud er fri.

4. Ensmaalhavde da hver mand, Hinanden vet
forstod, Men syv halvsnese sprog blev blanoet, Hver
tog i haand sin fod.

5. Med Jyder laphet og sin flekt, Fra Babel
maatte gaa, For dem var hovding Gommer tek, Han
loed mod norden staa.

6. Gommer gavdeKicrmper navn, Alt veddet
sortehav, Afdemgik vidt om lande savn, Atde der
holt sig brav.

7. Jetter var og kemper it, Som Cimbri heed til
Mom, VedTanais de boede ltt, MdetllDane
mark kom.

s. Der
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8. Deraf fikde Dunste navn, ForDanengang
blev fod, De heed dog Klemper ud med Skavn, Hos
dem paa Romerst brod. Tiden fonamr alle fcrdre
minde.

9. Magogs afkom var forsterk, Fra Nydsland
Jyden gik , Ham motte mangt et blodigt verk/ For
han kom ret i stik.

iO. Ved Astancrs blant Svenffesticer, Fiklet
terne hovding ny , De meeme vel han var det vcrrd,
Af sig at ncrvn' en dy.

zi. Affanas det Skaanste land, blev forsi saa
rettelig kaldt, Thi aldrig viste nogen mand, Hvor
hver ting bedre faldt.

12. Det folk med M'anes fremdrog, Paa fficrr
og Svendste field, Et Aforid det paa maalet tog, Som
det i klippen smeld.

13. Thi hvo der raabte Icrtte, Gotte klippen ffiald,
De sig derfor nedsette. Mand Gotter haver kald.

14. Deraf er nu Gothenland, Mod sst-og vester
hav, De runden er af laphets Spand, Udhugge«
med hans stav.

15. Vider tenkte latter frem, Segnd for ham
drog , Videstet blev forsi hans hiem, Den tiente best
en Plog.

16. Natte-lejr ved Gomers rod, For reysen den
gik an, Tog det folk afGomer fod, Som de paa Tog
var van.

17. Aarle fordetgrydaddag , V?d Helsingborg
de stode, Hmndred gneter laa tiltag, Som Segud
stive lod.

18. Belt da forst de Icrtter saa, Og Lav ved-Ores
sund, Hun hopped op, i Hiertet loe, Der de greb
Selands grund.

19. Ges
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19. Segudtrenherfsrstafvand, Til scrd er jvr
den god, Han sagde her er Sade-land, Hvo stuld
det have trod?

20. Op ad dagen kom fra nord, Saa stars en kole,
vind, Den holt de fieeste folk om bord, Detftmoy
drev blind-

21. Segud saaesig langlig om, Belrholt hans
Runnervarm, Man saae dem stundum nep for stum,
Saa giorde stranden larm.

22. Der solen nu gik for Selso, Og vild' ad hvile
Zaae , De Runner drev for Hiortholms so, Nep de
kunde Runsted naa.

23. Med strid og nsd de kom iland, Og natten
rand dem paa, Den plads hvor de for oden strand
laa , Runsted hede mm.

24. Segud strax om anden dag, Lod blese i sit
horn , Han tcrnkte her var rade sag , Her grcrs kano
Zro og korn.

25. Det folk kom frem til Seguds telt, De Ru
ner motte med, At takke GUd forst lod den helt, For
landgang som var scrd.

26. I seer Burs, sagde Segud heyt, Et land
med viden stet , Om vi det faaer for alvor pioyd, Korn
Zroer paa hver en plet.

27. Med ham samtykte hver en mand , Det land
var fedt og godt, Om vi det kalder Ecrd god Land,
Det steede ingen spot.

28. Ney svared Segud ikke saa, DetScrdland
hede stal, Hvor Icrtter end henkomme maa, Det
bcrr blant lande pral.

29. Hvor laphets Icrtter kommer hen, Oa Gom
mers Kicrmper med, AfScrdland stal de tage lan,
Og dukke for det ned.

30. I
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ZO. I SEdland ffa! en Konge-Stol, Ned tiden
rejses op, Den vare stal med verdens Soel, Mens
stlerncr howe rrop.
'3l. Saa fetle sig i Sydland ned, Segud med

laplms crl, Eom kpndcr sig til ZyZland med, OZ
der har Clmdn hedt. Tiden fortårer alle fadres
minde.

Anmcrkning.
Herkomst, og cflerfZlgendc,om

Danevirke cilerdei gamle de Danstes Verk, haver jc<;
bekommed afmin gode Vcn, H. Laurits Kok/ Provst og Prcest
i Atsherret, en fitttig og vel forfaren Mand i vore gamle sager.
Enddog disse ere nye, og der vel er noget i dem, som ey kand
de Samtykke hos mange, saa vU jeg alligevel for Aarsags
styld inlet videre herom mcride.

XXXVIU
Om Tyre Danebod.
deiligst vang og vcenge Lukt med bols

gen blaa, Hvor de vakre voxne drenge, Kand
i ledning gaa, Mod de Tydffe, Slaver, Bender,
Hvort mand dem paa tog hensender , En ting mangler
for den have, Ledet er af lave.

2. Belt af Gnds forsiun her hegner/ Vcrrgee
fleeste land, Hvad mand under Danmark regner,,
Nyder vcrrn af vand , Imen Nabo , som vil vinde
Tor paa Danmark gaa l blinde, Fik vi ledet hengt
tllrcrtte , Landet ffulde vi Mtte.

3. Melfar sund os Fyn beskytter, Samt hin hoje
klim, Indtil Getssr ingen Rytter, Rlde stal foe
svindl, Gulddsrg sund for Laaland glenner, Ore«
jund vort Solland llener, Hvert land har sit eget
lukke, Alt maa Jylland bukke.

4< Holster/ Bagrer, Lyneborger/ (Aom en stades
Mm , ltz
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ligftod, Gior os Jylland mange sorger, Stytter
meget blod, Hvo kand venne stig en vane? Det er
stam at lade rane, Saa vort fcr, vott gods, formue
Piil vi har og bue.

5. Saa begyndte Dronning Tyre, Ratt kaldt
Danebod, Tale til de Danmarks Styre, Foreftd
med mod. Gabed kand vi vel tillukke,
lader pukke, Af hver fremmed Lobestytte, Os giestel
for bytte.

6. Fra Moratzet vest ved strande, Til Mssund i
Sli, Bil vi os en vold bemande, Og gior' en snevr sti,
Alt stal den os Orlov bede, Som vi giennem stulle
stede, Ej stal hver der giennem fars, Med vor staal
ne vare.

7. Det som falt i hver mands ore, Og en hver be,
falt, Lod sig afKong Harald hore, Taktes over alt,
Bud mand over Riget sende, Hvo sig for en Danst
vil kiende,, Motte der med vogn og heste, Volden
atbefttste.

8. Fråden ostre Danmarks side, Kom de
ste starv, Scelandsfaren her vil siide, Ingen var saa
knap. Fynbo , Lolliken og Jyden, Sampt hvo sade
nerst ved gryden , Ingen sig da glemte hiemme, Som
det vink kunde fremme.

9. Danebod sig hiertlig gladde, Der hun staren
saae, Sagde, vi om hojt wr vcrdde, Verket fort M
gaae, Henter, Jyder ost og kage, Mens de andre
Muld mon age, Icrr kost kand jcer umag spare,
Skal den Gierning vare.

ic>. Skaaningen degym' at grave, ForstfraKW
tegat, Frem til Hallingsted, oy lave, Bolden hoj og
brat. Fem gang sex fod blev dend lavest, Sex gang

otte
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otte fod var ragest, Sommcsteds kun fyrretyvs
Som den best kunde blive.

ii. Salandsfar ogFynboe resten Giorde ftrrdig
snart, Jyden ffaffed mad forac?stcr, Intet blev her
spart. En Porc paa Hven hundred favne , Reiste
de, Lod taarn ej savne, Hvor af Flenoen ramte
stade., Naar ban tog til Stade.

12. At dtssnarer fcerdls kunde, Det verk med bes
bor , Dronning Tyre lod afgrunde Rejse , som man
kwr, Gicnncm volden sig en bure, Paa det verk at
have kure, Rart sig noget ret vil fsje, Under frem
med e>;e.

Efter snste voxte volden, Dannevirke kaldt,
Som har mangen tmmng holden , For dend sset for
faldt, Ledet sagde Dronning Tyre, Har vi hengt,
Gud vangen hyrde , At dend ingen fremmed
Eller bofbud byder.

14' Dannemark vi nu kand ligne, Ved en frugt
bar vang, Hegned runt omkring, Gud signe dend i
nod og trang, Lad som korn opvore knekte, Dee
kand frist mod fienden fekte, Og om Danebod end
tale, Naar hun er j dvale«

Anmerkning.
findes Tyre Danebods Berommelse med Danevirkes

Opbygqelse. Om hende haver Svend Aagesen, den fsr<»
sie af vores Historie strivcr mcaet, sin korte Latinste Krsnike.
Snorre Sturlesen imod alle andre, striver i sin NordsteKrs«.
Nike, at hun var Harald Klakkes Dotter, fsd her i Danmark
Men ligesom Snorre staar mest til lrocr.de i de Nordsse, saa
sg vor Saxo i de Danstc Sager.

se^^^^K^Z^^AOHiO^K^O'
Mm 2 XXXIX«
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XXXIX.

St. Knud Konge.
ffinner klar som dag, Og alling monne

storke, Det da kom vel udi lag, Bort' er nat
ten hin morke, Utydst' og Trolde monne da bort fly,
De grumme dyvr monne da bortsty, Sig jorden
glader med grode, I Danmark solen glk op saa!
hold, St. Knud Konning fik der vold, Hedningene
lagde han ode.

2. Den Soel stinde ald Danmark om, Folket
bleve glade og fro, Der Knud han stikked rat og
dom, Larde folket paa Gud at tro, Danmark styrede
Knud med are, Der han Konning monne vcrre, Til
Gud sit sind han vende, Guds Monsterebvgde han
til pris, Knud den anden Salomon viis, Sit folk
hans viisdom kiende,

z. Knud try huus lod bygge af ny, Udi Skaane
de to monne vare Udi Lund og saa udi Dalby, Gud til
herder og crre, Det tredie udi Roffildstaar, Han
seer det langt i hvo did gaar, Luds Kirke monne det
hede, Klerke stunge der med ffion lsst, Guds folk fam
ger der hielp og trost, Som dertil Gud vil bede.

4- Danmark styrde Knud dydellg, Alt med vor
HErris naade, Hans folk vorte og gudeljg, Og som
me vare stedse i vaade, Han brugede sig som Adel
god, Han var kommen af adelig rod, Dette hans
folk ffulde ode, Oluf fom var Kainslige, Han vilde
sin broder svige, Og lod sig ej fortryde.

5. I Olufdelydereggedetil, AtdeffuldeKnud
forraade, De Fonboer brugte deris spil, Knud vilde
de ikke raade, St.Knudflydemed ensart, Til St.
Albans kirke snart, Hun hans moder mon vare, Ret

ffrifte-
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siriftemaal og Sakramente, Himmerig monne han
sigveme, Han fik der det med crre.

6. Saa snart hans fiend' efter kom, Baade saa
grumme og lede, De dredte etuffyldigt lam, De
Dige derfor Guds vrede, Der var jammer og sorrig
stor, Udi Guds Huus gjorde de det mord, De toge
den Herre af live. Det var stor ynk at see der paa,
Sonnen udi moderens Liv laa, Hans stel med Fade-

mon blive.
7. Knud glcedes nu foruden ende, Udi himmerig

han den kand finde , Saa stor Guds plage mon dem
hende, Den Herre som vilde pine, Deres sind våan
des mangelund, Somme druknede i samme stund/
FKere deres tunger aade, De jordede Knud iOthen
ft dy, Der gjorde han jmegn ny, Det steede aldt
med Guds naade.

8. Danmark Danmark din priis er stor, Du tor
dig cj forfcrde, Du haver udi himmeriges Koor, En
naadig GudogHErre, Og mange tusinde helgen
ficere, De prisede Gud og hannem <rre, Thi ffalm
det sind fore, og; Danmarks Herrer gode, Hielper nu
vel at styre og raade , At vi Guds villie giore.

9. Op paa Gud vi strax kalde, Som trende folk
monne vcne , bedrer nu hans hellige« alle , Som gis
reGudhcrderogcere, Og lEsu Christ du Konning
stwn, Hielp os trolig med din forbon, Vi maatte i
himmerig vende, Sankte Knuds fodspor og sind , At
vi hannem folge i himmerig ind, Naar dette livfaak
ende.

Forklaring.
findes og eu Vise i de forrige Hundret, lagd om Kong

Knud, som vel begyndes lige med denne, men ellers ere de
ulige, kaldes af denne Handel Othense-Knud , eller
Knud Othense, og efter hannem cr Sankte Albani Kirke tal-

Mm 3 det
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det Scmkte Knuds Kirke, Item Knuds brsdre. KongKlnid w
rommes ellers l Historier, dog Papisterne gisre og tidt
gct deraf, llgesom og med Gt. Oluf, hvilken Arngrim Jonas

beviser at vcrre holded for hrllig, for ny.
gle Paplstlffe Miraklers ffyld, men i maugc stskccr at have w
iet nundre vEret end hellig. En Munk Wnotus, hgvcr for
meere end 500 Aar, dette Drab videligen bcstreved. Historien
afmales her og der i Kirkerne. I St. Peders KM i Nestvel»
sees, hvorledes de stille store stydt mod Kirken, hvor St. Knud
,ndevar (Gee tilforn xiv. Vise) Item hvorledes hans Skrin-
Heggelje forrettes, 0. a. m. Der vises og Knuds'Stenen i F>>'
«n, l hvllken bendes endnu, hvor han sad og bvilede sigi
Flugten forFlcndcn, hvilketer vel ligeså vist, som det der
,lMmaadefurta?lles om SterkOddcr. Hans Formdereom«
tomme alle «lde, ligcjom ogsaa St. Eriks. Ja mand lcrser oe
Ket jamme om den Hcdnwgs Juli, Ccrsaris, og andres.

Msnstere siges jom Monasteria, ligesom Klostere af Clo<
firum, Claustrum, iden gamle Bog om Christi Banrdoms
Idretter.

Vi som trende folk monne va?re. Det synes at visen erdig
set, me» disse 3 Nsrrc riger vare med hinanden under et Ho»
Ved og Herre sammen foreenede.

Herr Asbwrn Snare.

AXan Konning og Hr. Asbiorn Snare, Skoven
herlig og gron, de drikke vimen den klare,

Den sommer og den eng, saa vel kunde sammen

2. De drikke miodogde drikker viin, De siiakked
saa meget om den liden Kirstin.

3» Hor j Daner Konning hvad jea siger jer, ai-
Ver mlg liden Kirsten eders dotter kier. ' '^"

4> Liden Kirsten hun er kun aarene ti, Hun kand
eders Hof-klcrder hverken ffiere eller sy.

5. Liden Kirsten er ung, hun kand vel låre, I gis
Ber mig hende med herder og VEre.

6. Htt Asbwm rider og MjhH Silke og sindal at
kiobe.
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kiobe. Dcn sommer og den eng, jaa vel kunde
sammen.

7. Han kiober silke ogsindalwd, Det stnder
han hen alt tii den moe<

8. Det forsts liden Kirsten hun ssmmen fik, Hun
strap ind ti! sin foster-moder gik.

9. Min sostsr-moder tier , I kiender mig mad,
Gommen hun blev mig sendt udi gaar»

10. Hor du liden Kirsten, stik femmen fra dig,
Hun er dig sent til spot, tro Mig.

11. Liden Kirsten hun ganger i lsnkammer Md,
Saa star hun sommen efter sit eget sind.

12. Hun salte sig paa sommestoel, Hun ssmte
imod den klare soel.

IZ. Hun syde i hans side ssm, Fiffen som strider
i striden sirsm«

14. Hun syde over hans hcrrd, Femten Ridder
med dra «en svcnd.

15. Hun syde i hans erme en krants , Femten jom
fruer i dands.

16. Hun jyde i hans bryste, Hver Ridder en jom
fru kyste«

1 7< Nu er ssmmen syed og staaren, HErre Christ
give den var nu hiembaaren.

18. Delsvarede jomfruens egen svend/ Saagier
ne bcer j?Z sommen hicm.

19. Det forste Her Asbisrn ssmmen saa, HEr
re Christ signe de fingre smaa.

20. Meldte det jomftuens egen svend, Hvad giver
I jomfruen til ssmme-lsn.

21. Hvad stulle jomfruen have andet til somme
ion. End mig selver en Ridder saa stisn.

Mm 4 22.Hiem
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. 22. Hjem kom ftnaa svttw^hlm^dT^
!m 537..7 P s". Den og deng, saa vel kunde sammen.

han'm^

24. Du beder Ridderen seile, over Aa. Skoven
Mar herllg og gren, Ret aldrig ssa! ban wa mi
tro. Den sommer og den eng, saa vel kunde sammen.

, Anmerknmq.
Attr Esbern Snare og haus Broder Bissop Arel eller Absa.

K. Waldemar l. og Kans Syster
Nong Waldemar og Dronning Sophie'i sale,
«3V Mst-n Ulle var from, De kom' om liden Kirsten!sale,

w 2 Danner Konning kier Herre mm, Bil
I Zlve Buns llden Kirstin.

Z. IharenMr og jeg en bror, Saa herlig Gift
lermaal glorer vi i aar,

4. Det stalikke stes men mig undes liv, At give
Mln jyster en Heste-tyv. "

Liden Kirsten hun er en Fwken saa ven, Herr
Nlms er llg en hests-dreng, '

Min adelig
hvl forakter I nug.

7. Dronnmgen flogsin haand imod Saa
ftnde-
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sandelig skai jeg hevne de ord. Saa herlig "kunde
hun raade de Rmmer.

8- Kong Valdemar ffulde i Ledning fare, Her«
Buris ffulde tage landet vare.

9- Kongen han rejser af Landet hen, Ham fulde
saa mangen Ridder siisn.

10. Hanucm fulds saa mangen Ridder stare,
Han gav bort sin Mer det spegel klare.

11. Een megtige Forste baade riig og fim, Gav
han liden Kirsten syster fin.

12. Dronning Sophie og Her Buris sade over
bord, Hun tankte paa Kong Waldemars Ord.

1 3. Hor du Her Buris tier broder min, Og du
stal lokke Kongens syster fiin.

14. Her Buris han til sin syster saa, Min kiere
syster hvi tal I saa ?

15. Net aldng vil jeg den gierm'ng gisre, Jeg ag
ter hende til min Hiertens kiere.

16. At du hende ekted det stytter jeg ej, Hvis ej
Min Herre havde spotted dig.

17. Dronningen slog sin haand mod bord, Du
mol vel rette dig efter mine Ord.

18. Her Buris tager over sig kaaben blaa, Til
Froken Kirsten monne han gaa.

19- Han bad Hende baade aarle og silde; Men
ikke kunde han fremme sin villie.

20. Her Buris hvi vil I mig saa formåde, Hvor
vil I det for mm Her Broder svare.

21 Bort gik Her Buris med blege kinde,AfHim
tens grund saa elffcd han hinde.

22. Hcr Buris taaer over sig starlagen stind,
Saa ganger han for Dronning Sophie md.

2Z. Den jomfru hun er saa fast udi sind/ Slet in-
Mm 5 sen
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gen Ridder kano hende overvinde., Saa helrig kun
de hun madede Runner.

24. Hvad est du da foren elffovs mand, Men du
ikke Runnerne lase kaud.

2 s. Med troffab vil jeg lienne min Herre, Jeg
stoller irke om dine Runn c r at lcere.

26> ,Kong Waldemar betrode mig riger og land,
Skulde jeg saa formåde hans jystcr forsand.

27. Saa sicev hun hannem Runner udi hende,
Han kasts dem i den som frue s stng.

28. Liden Kirsten blev daade angest og bange,
D'l Her Buris monne hun gange.

29. Hun bankede paa doren under stind, Staal
op Her Buris og lad mig md.

ZO. Op stod Her Buris i ffarlagen rod/, Saa
lokked han ind den venm mse.

31. Den nat sov hun i Rldderens arm, Sig selv
til Sorrig og daglig harm.

Z2. Det lide fast imod sommer og host, liden Kir
sien tyknedes for sit brost.

ZZ. Liden Kirsten taler til tienestc-ms sin , Du
Dalt folge nn'g j Fruerstuen ind.

I- Du hente mig ind de fruer fem, Bed og
Dronning Sophia folge dcm.

95. Liden Kirsten taler til liden smaa Dreng, Hent
mig strax Her Buris her hen.

36. De mottes paa den hovelofts svale, Saa ssr-
Zellgen monne de sammen tale.

g7. Der med toge de hinanden i arm, De daanede
begge afhiertens harm.

Z- Det Ord det var da gangen omkring, Kong
Waldemar kom fra Leding hicm.

39. Kong Waldemar ind ad doren treen, Dron
ning
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nmg Sophia rekker ham haand iglen. Saa her
lig kunde bun raade de Runner.

40. Kongen han sig over axel saae, Hvor er min
sbster hvor monne det aaae?

41. Dwnuma Sophia under ffarlagm
siind, Det er ti y maaneder siden jeg saa hinde.

42. Skulde jeg Dronning i Danmark vare, Da
stulde jeg bedre mme jomfruer lcere»

4Z. Dronningen svarede, hun er ud at lcrre, Thi
hun lyder mig ikke med crre.

44. Hvi giver I over min sssterkicere, Hun haver
jo altiid levcd med crre.

45- Hun er gangen i vor steen-stue ind, Hun
haver fod lidet kmd.

46. Kongen han blev i huen saa mod, Sophia
jcg troer aldrig dine ord.

47. Dct er Guds sanden og ikke loyet, Hun ha
ver mig til sit Barsel bsdet.

48. Kongen han taler ti! Riddere fem, I stal
hente mig mm sosicr hiem.

49. Saa rede de bort som Kongen han bod, De
ynstede heller at vcere dsd.

5<D. De banked paa dorren under stind, Liden
Kirsten I lader os ind.

51. Til dorren saa gik den tieneste kvind, Vi be
der os forlov at gange her ind.

52. Saa vel maa I gange i Fruerstuen ind / Her
haver stet ingen faact en kind. Saa herlig kunde
hun raade de Runner.

53. Det svarede Her Peder med sorrigfuld mod.
Gud give at jande motts vcere dine Ord.

54- Smar op liden Kirsten I kleder eder brat, I
fal til eders broder i nat«

55.1 kw



556 Viser.

55- 2 klcrder eder brat og vcrrer e) seen, Eders bro
der er kommen mLedning igien. Saa herlig kundl
hun raade de Runner.

56. Datagermin dotter sosber hende i lin, M
drig meere seer hun moder sin.

57« I hielper mm dotter til Kristendom, Hendes
lykke bliver hende fuld mnq.

58. I kaldec hende stollen Ingerlille, Mm lykke
vil for mig ilde spille.

59. Liden Kirsten taler til Terns sin, Du hent
mig det forgyldene strn?.

60. Hun lod op sit liggendefæ , Saa deelte hun
ud til sine tienere.

6i. Forst og sidst gav hun sin Terne, Hun ffulde
hendes dotter lcrre.

62. Hun gav hende det wdc guld, At hun stulde
vcrre sin dotter huld.

6z. Da tand hver kvmde tenke best, hvordan jeg
kand nu ride min hest.

64. Det kand hver menuiste tcrnke ved sig, Den
natte-rejse er ond for mia.

65. De loste hende til hesten saa sorrigfuld, Hen
deshaar det ffmner som spunden guld.

66. Der de kom for hojelofts bro, Da faldt liden
Kirsten for heste fod.

67. Dronning staner i Vinduet og leer, Kommer
og seer eders sosters far.

68. Knud lille tog hende op i sin favn, I vme fri
modig i lEsu navn.

69. De lofte hende paa den hoz'elofts svale, Den
rige Christ vi eder befale«

70. I dorren giorde hun kors for sig, Den rige
Christ befaler jeg mig.

, 71' Li-
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Liden Kirsten ind ad omrcn treen, Kong
Waldemar rekker hinde haand iglen. Saa herlig
kunde hun raade de Runner.

72. Hun rakte sm broder hviden haand , Jeg
des I vel cr kommen til Land.

7Z. Stor naad' og venstab han hende betced',
Derfor blcv Dronning Sophia vred.

74. Kongen ban toget g!asmcdviin, Du drik
mig til kier ssjier min.

75. Hor liden Kirsten hvad jeg siger dlg, En El
skovsvise qvcrdcr du mlg.

76. En elstovs vist jeg aldrig nam, Jeg synger cn
anden det bcste jea kand.

77. Du ffaltdandse ogdu ffalt kvade, Mine gje
ster staltu du i aften glade.

78. Liden Kirsten begyndt en vise og qvad , Saa
mangen Ridder efter traad'.

79. Kongen han med i dandsen sprang, Han tog
sin ssster ved hviden baand.

80. De vandsid'ud og de dandscd'ind, Han kun
de dog ikke kiende det paa hind'.

81. Han provet saa ofte hendes sang, Fast mee
re saa han paa hendes gang.

82. Saa maatte han hinde meddelte i sar, Han
kunde dog intet kiende der.

83. Skam faae du Sophi Dronning min, Saa
haver du loyed paa liden Kirstin.

84. Det er Guds sanden og ikke lsgn , Hun haver
fod en dotter i lsn.

85. Hun gjorde liden Kirsten meerehmm, Hun
tog hendes bryster as hendes barm.

86. Hun giorde Dan Kongen meers imod, Hun
malkede melk for Kongens fod.

37. Hun
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87. Hun malkede mclk for Kong '!! paa jord
adelig Herre troer nu mlne ord. Saa hcrlia kuudi
l)un made dc Rmmer.

88. Kongen han blev saa sort som muld, Lide«,
Kirsten hun daaned saa sorgefuld.

89. Icg havde agtet at giorc dit bwllup snart,
Nu staltu l aften doe med fart.

90. En megtig Herre vilde jeg dig giv', Nu ffaltu
z aften lade dlt liv.

91» Dcnhaardestedoddutaalekand, Den ssaltu
lide i aften forsand. , ,rmlu

92. Liden Kirsten hun falt for Kongen i kncr, Kier
broder naadelig til mig see.

93. Du maatt paa jorden ey verre, saa stort Et
hovmoder det du mig haver giort.

94- leg kand ikke benaade dig, Saa ilde haver
du glort mod mig.

95- Icg lovet dig bort, jsgvisteejaf, TilKongens
son her over det hav.

96. Kongen han taler til liden smaa Drena, Du
henter mig ind de Msvober fem.

97- Du tor ej hente fire eller sem, Jeg haver nok
l en af dem.

98- Liden Kirsten faldt paa bare kncr, HErre Gud
du naadelig til mig see. -^"^uo

99. Kongen han tog de Sllsoober ihaand.Hall
var fuld af sorrig og vaand'.

iOO. S/atopDronningSophie og bedformia,'
I og eders broder det har voldet nng.

iOi. Ilde havde jeg sted mm Dronninglig fore.
Skulde jeg htelpe din arrige hore.

102. Ja da ffaljegsaa siraffe hcnde, At det ssal
jpmge bagde mand og kvinde/

ivZ.Saa
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lOZ. Saa siog hau hende wa mcgtt lenge, W
hun laa i blodige stwmme. Saa herlig kunde hun
raade de Rnnncr.

104. Hun krod under Dronning Sophies stind,
Hun sparked hende ud med soden sin.

105. I ssyvle mig undcr eders Skarlagen wd,
For Christi skyld som taaltc for os dsd.'

io6. Jeg fcrldcr jaa mangen modig tam, Gud
Naade Mln lokke har vare: saa haard.

107. O broder lad mm saa lcrnge I mens jeg
stifter mm siekxgave.

iOB. Eder selv givcr jeg min stolte bolde, Forl
haver mit Liv i volde.

129. Min dotter giver jeg mit guld saa rod, For
hun stal lade hevne mm dod.

. iio. Dronning Sophi giver jeg min sslvbunden
kniv, For hnn forraadc mit unge liv.

in. O Borre lille Gud give dig vee, Nu er mit
hierte i sorgen sted.

112. Nu haver jeg mit striftemaalgiort, Min kier
broder varer mig god.

11Z. Dcn Rige Chnsi giver jeg min stal , Her er
den mlg cy under vel. Saa herlig kunde hun randede
Runner.

114. Hun bod dem gode nat der var inde/ Saa
ynkelig grade de alle for hende.

115. Der grader for hende fruer ogmoer, For
uden Dronning Sophi den onde knor.

116. Saa gav den rost op sin aand, Og den bes
falcde Gud i ha and.

117. Da blev Kongen af banghed kryst, Og han
nem flog himet udi bryst.

tiL. O Sophi hvO est du en udpdelig kvinde,
Men
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Men du vllt zkke ynkes oocr yende. Saa herlig wkunde de Runner.

t iy. Swm faa du Sophi du onde kvinde, Nu
er det steet du gierne vilde.

120. Nu er mm tiere foster dod, Hvor stal vi lea-
Ze den rose rod.

121. Bi leger hende paa Ribergade, /'»ver daa
under min hesteglade.

122. Ret aldrig stalt du faae denglade,Dl'n gam
ger stal over hende trade.

12 z. Til Vestervig kloster jeg lader hende fore,
De rode dorgre over hende gjore.

124. Han lod liden Kirsten saa herlig begrave,
Han sorgcd for hende i« ulle sine dage.

125. Nu vil jeg vare i saa mork et huns , At jea
seer hverken ild eller lius. , v

126. Der maa ey Soelen over mig stinne, For
jeg faar bodet synderne mine.

127. Kongen han taler til sin Drena, Du bed
Her Buris komme her frem. -

128. Hor du
ledes haver du tient hos mig?

129. En Derover
har du glott mig stor stade.

I3O. Det favcrste vimra hardu lagt ode, Dia
selv til sorrig og daglig mode.

151. Her Buns falt for Kongen i kna, Min
nere Herre forlader mig det.

132. Io du maatt'vel og saa lide nogen nod, Hun
tolde for dig saa haard en dod.

13-. Den allerverste dod I mig vil giv', Den li
der jeg gierne for den hovlste Vlv.

134. Hans ojne stal udstmges, den hestetyv, For
han formådde den venne Bw. IZS. Saa



Fisede Part. 561

l)s< Saa lod han udstmge hans sjne baade/
Dronning Sophi sig monne klage saa saare. Saa
herlig kunde hun raadc de Runner.

i)6. Hans hojre haand og venstre fod/ Han og
tillige afhugge lod,

IZ7. Saa lod han hannem folge afSlottet ned,
Dronmng Sophie til spot og spee.

198. Detgiorde Dronuiua Sophi det til are, Og
lod Bmres sjne ind for hende bcere.

199. Seeml din broder dcn meZtigs Herre, Som
ville jaa meget forstlig vcrre»

140. Kongen han lod en lenke smede, I Vejlers
Vig kloster lod han den legge.

141. Der vedgik Buris i elleve aar, Hverdag
han tll hendes grav monne gaa.

142. Han monne det hver dag af Kongen tinge,
Han maatte i klosteret begraves hos hende.

14). Alle sine lande maatte han Kongen give,
Fsrend han maatte i klosteret ligge«

144. Kirs
stin lille var from, Kongen var Dronningen aldrig
god. Saa herlig kunde hun mads de Rmmer.

Forklaring.
Vise, saavelsom sieere, snmgcs oa paa en anden maa-

disse Omkocede: I Sadelen ville vi ride: DrFruen
bcrrelsnlige kvide. Item: Under de Roser to: Jeg sover ikke
smAftenen. I een af dem Kndes ogsaa : Bsrre ha» stal en
Ganger i fior. Hvorfor han oy her kaldes Hestetyv. Jeg
siger ellers om Denne og den Foregaaezwe, samt EsterfZlgen?
de, at der cr lidet eller intet i Historierne herom» Ej hcllee
troer jeg , at saadan cn ypperlig og bcrsmt Konge stuldc forss
bed den Grumhed mod sin Wcr? omendstisnt hendes For?
seelse kunde vartt stor: Dog Svend Aagesen siger om
M» i sin Lat. Krsni.i at han rar ftrhaard mod sine.

R n Mm
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Men mod Buris (hvilket Navn fordum vargcrnqse her)
Bsrre , synes Orsag nok til Straf, forst som en Jomfru kr«u'
ker, at lide paa de Lemmer, med hvilke han havde syndet.
Thi Albettus Stadensis og Er. Pomer, sige at han blev blin
det). For det andet, som enForrcrder; Hvorfor og Saxo
striver at han blev lagd i famgsel i Lejreby (som endda synes
at have va?M noget) og siden drukned efter samme Alb. Glad.
foregivende, fordi han tractede.Kongen efter Liv og Rige,
hvilket Crcmtius in Norv. videre fortæller.

Kirsien kaldes Chrisiense i L ystandri Slegtebog, givt til
Norge og hiewsendt igien , som nogle gange omtales i Norste
Krsnike. Hcndcs Grav findes, ved Vestervig Kloster i Iyl<
land/ hvortil Hertug Buris gik. Der stal ligge en stor steen der«
paa, hvor over K.Valdemars Dronning reed, og stulle endnu
Sporrene afHcste« Skoene kiendes deri. Om samme liden
Kirstens Begravelse ved Vestervig striver og Jonas Kolding,
Deser, Dan.

Knud , om hvilken her tal?s, meener jeg at have vatret, hew
des broder, K.Valdamars Son, som regieredc efter ham,
eftersom ban i en anden Vise kalder hende sin Farsssier.

Xl_.ll.

K. Valdemars I. Sbster-Dotter.
gongen og DrMning Sophie de sad' over bord,
»3V De snakked saa mangt et gammelt ord. Saa
lcrt da ganger der dandsen.

2. Sliy mig nu kiere Herre min, Hvor er stolt Im
gerlildsosterdotterdln.

3. Jeg haver givel hende borge saa bolds/ Ogmee
re stal bun fange i volde.

4. Alle de dage jeg leve maa, Da vil jeg hende for
Fader staa.

5. Jeg stal hende elste afald mit sind, Ligesom hun
var kier dotter min.

6. Svarede det Dronning Sophie dend onde
maard , Gid stolt Ingerliid vare i Kongens gaard.

7. Da maatte hun eder ftlderkalde / OZ jeg vilde
virre
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vcrre hendes moder med alle. Saa lat da ganger
der dandsen.

8. Fader og moder maatt3 hun os kalde, Vi vilde
hende for vores dotter hold?.

9. Kongen han svarede samme stund, Du taler
det ej af HKrtms grund.

10. Du haver ej Kvtt mod hende saa fim, At hun
stulle kalde dig moder sin.

11. Ingerlllle veed det vel selv, At du Wder hender
intet vel.

12. Hvor stulle du elffe denVennevw, Thi du
forraade hendes moders liv.

i). Hvistullejegikke elffe den venne maar, Om
hun ville tienne i Kongens gaard?

14. Min Herre I giver eders minde dertil, At In
gerlllle mig tisnne vil.

15. Saa gierne giver jeg mit minde der til, Inger
lille at tienne hvor hun vil.

16. I spendergraaganger forkarmenrod, Lader
hente mig Ingerlille den venne mo.

17. Ind da kom den liden smaa Dreng, Eders
morbroder haver mig til eder sent.

18. Svarde det Ingerlille den jomfru fin, Saa
gierne taler jeg med morbroder min.

19. Ingerlille kasts baade sax og som , Saa klstHs
hun sig i silke gron.

20. De stog over hende det starlagen stind, Saa
lofte de hende i karmen ind.

21. Ingerlille klorer op i Kongens gaard, Kons
gen gaar ud mod den venne maar.

22. Kongen tog hende l sin arm , Han lofts hende
af den stionne karm.

23. Velkommen Ingerlills en rosins blomme,
N n 2 Mm
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Men du vilt til din znorbroder komme. Saa lat
da ganger der dandsen.

24. Han siog over hende ffarlagcn ffind, Saa
fulde han hende i hsjeloft ind.

25. Ingerlille ind ad doren treen, Dronningen
stander hende op igien.

26. Lcrnge stod Ingerlills og tankte ved sig, Det
er ikke af det gode du tager imod mig.

27. Kongen tog hende under sit stind, Lyster dig
at hvile med morbroder din.

28. Siig mig Ingerlille saa ven enmaar, Lyster
dig at tienne i Kongens gaard.

29. Hor du Ingerlild hvad jeg siger dig, Til Paa
ste dag saa tienner du mig.

ZO. Du ffalt intet andet gisre, End jeg vil sig?
og lade dig hore.

31. Bare mig baade klcrder og vand, Og tienne
mig baade ti! sod og til haand.

32. Dn ffalt bare mig ffmlagen ffind, Og folge
mig selv baade ud og ind.

33- Hor I Dan Kongen kier morbroder mm,
Maa jeg svare den Dronning siin.

34. (daa gierne giver jeg dig mit minde dertil, Du
svarer hende som hun taler dig til.

35. Ilde haver jeg fest min favre kynd, Skulle
jeg vcrre eders Noglekvmd.

36. Ilde havde jeg sted min jomfru fore, Skulle
jeg tienne din Bispe-hore.

37> Jeg det med mlns Dyne saae, At Erik Biffop
hoS dig laa.

38. Hordulngsrlille sostsrdotterfim, Spotikks
meere Dronningen min.

39» SaZ hielp Marie dsn jomfru mig, Som jeg
stal
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ssal aldrig lyvs paa dig. E?aa lcrt da ganger der
da udsen.

40. Hvor vilt dn Ingerlille din fsde faae, Men
du vilt ikke ticne l Kongens gaard.

41. Jeg vil mig i kloster give, Og tune vor HEns
men jeg er i lwc.

42- I naar dn kommer i kloster ind/ Saa ypper
du moders tynde din.

4Z. Min moder er dod og ligger under mold, Det
haver du selv Dronning Sophie voldt.

44. Mm moder er dod og ligger under jord, Ends
nu du lever din Erke-Bispcchore.

45. Kongen han rodmede som et blod, Dronning
Sophie sortnede som jord»

46. Er det sandt du siger sta, Sophia i min seng
ey komme maa.

47. Min kier Ingerlille sig ikke saa, Ret visselig du
lyver mig paa.

48. Det er Guds sanden du haver det giordt, Og
bedreved baade hoor og mord.

49. Sug mig Ingerlille , sosterdotter fim , Hvad
dod vilt du unde Dronning min.

50. Det maatte hun Dronning Sophie vel vide,
Hvad det er svober .zt siide.

51. Den dod ville vi hendsgive, For hunflyde
min kier moder af live.

52. Kongen taler til liden smaa Dreng, Du henter
mig ind de Msvober fem.

53. Du henter mig md de Slsoober fem, Sophie
stal silde c<l!e dem.

54. Kongen lod hende saa lenge staa, Hun udi
blodige stwmme laa.

55- Hun Ksb under Ingerlilles stind, Hun fist-
Nn 3 te
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te hende ud med foden sin. Saa lat da gangender
dandsen.

56. Ilde havde jeg sted min jomfru fore, Skulle
jeg ffyvle din arrige hore.

57- De stoge hende saa lenge, At doden monne
hende trenge.

53. Dod er Dronning Sophie den onde viv, Hvor
stal vi nu legge hendes liig.

59. Vi legger hende midt paa Riber-bro, Dcr
ngtet hun mm kier moder skulle boe.

6c>. Jeg vil lyde det mad saa brat, Ogffynde hen
de af gaarden snare. .

61. Nn ligger Dronning Sophie paaßiber-bw,
Nu mader stolt Ingerlild for hendes boe.

62. Nn ligger Dronning Sophie under forten
muld , Nu raader stolt Ingerlild for hendes guld.

6Z. Siden blev Ingerlild en Dwnning'bold, Ald
Engeland fik hun i sin vold. Saa let da ganger der
dandsen.

Forklaring.
Dronning Sophia ere adstillige Menninger. Ervold
LindenbruO i sin Latinste Krsnike siger, at hun var Kong

Sverkes dotter i Gverrig, som og findes paa Pergamcnstavlcr
i Ringsted om de Begravelser der paa steden. Somme give for
<»t hu» var en Konges Dotteri Polen; MmSaxo, at hun
var Magni, Kong Nielses Sons Dotter; Andre at hun var
Kong Valanders af Rystands Dotter. Saa det synes , at
Kong Valdemar havde 2 Dronninger med Sophia? Navn?
enddog han havde og en anden tilforn , Margrete. Denb
Danste Saxo siger , at Sophia, Kong Knuds Sssters Fader,
var en Ryswnder, saa at hun havde intet Jordegods i Dan«
mark. Dette synes en Haandstr« Glegtebog at forklare saa
«edes: Hake var af Grevelig Slegt og fod i Rysland; Han
kom i Svcrrig og fik der en Herremands Dotter f med hvilken
HWMttdem SM SVerkeMf som blev Ksuge i SverriZ«

Sam
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Samme avlede mcd Ulvilde, Kongens Dotter afNorge , hvil-
Ken han forlokkede (hun var Kong Nielses i Danmark fsrste
Ziustrue, fsr han blevKonqe) -lSsnner, Karl oq Hans,og
sikefter hendes dsd, Drou, Hellevig , Kong Mogenses (som
var Kong Nielses Son) Dronningen, hvilken var en Fsrstinde
«lfPolen, og avlede med hende, Dron. Sophia, Valdemars 1.
Dronning i Danmark. Det andet her i Visen holder jeg for
Fabe!verk,med mindre der maa havevåret en anden
lmu; Sophia , som for er ommcrldt.

XI.III.

Kong Valdemars 11. Klagemaal over
sin Ssns Dod.

Oconora Dronning i Barsel nod, Leonora Drolr
nina i Barsels nod, Sit unge liv satte til og

blev dsd, Ak, Ak, Ak! Sit unge liv jatte til og
blev dod«

2. Hun kom til Danmark fra Portugal:,: Hun
rejste bort tilGUds frydesal, Ak,Ak,Ak! Hun rej
ste bort til Guds frydesal.

3. Hun glades med Men i Englekor:,: Men
kroppen hviler i Sanct Bentes jord, Ak, Ak, Ak !

4. Hof holt hendes Herre paa Kallundborg , :,:
Han tankte med tiden at stukke den sorg , Ak, Ak, Ak !
Han tankte med tiden at siukke den sorg.

5. Nep var ni maanedergangen nu:/: Den Hem
sik lyst at svale sin hu, Ak,Ak, Ak !

6. En snce var falden en maaned for juel :,: Dend
tvingde de vilde dyr afderes stiul, Ak, Ak, Ak !

7. Konaen han sagde om morgenen ftux, :/:lagt
klepperen sadler og soede-fux, Ak, Ak, Ak!

8- bue Kongen sit kogger med pil :,: Tilpaste
sin krop efter gammel stil , Ak, Ak, Ak !

9. Konftn han steg saa fage til hest :/. Som fu
glen hvippei af sit nest, Ak, Ak, Ak!

Nn 4 10. Ad
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10. Ad Revjnes red Kong Valdemar i Mt, Ad
Revsnes red Kong Valdemar i jagt, at bede de dyr
dar l hans agt, Ah Ah Ah! at bede de dyr var i hans

ii. Det jagtfolk ham fulle og svenns fem:,: Baa-
De garn og hunde havde de med dem, Ah Ak, Ak'
F Fm dywhaves tykning til Bunekm:,:' Den
Wrste sat glk stovsn over ever, Ak,Ak,Ak'

sra Gribende klapped oggieme til':,: Baade
Nv og hare kom i det spil, Ak, Ak, Ak!

14. Men der de kom til Ryldere hos:,: For reiste en
hmd saa meget siwj,M,Ak, W! "'

15. Staalbuen spendt'Wild lagde paa sin kol,:,:
meeme dcn hind jruldc biwc hans maal, Ak,

16. Frem sprank hinden for Kongens Veen:,: Ef
terkom kollen giorde Kongen :ueen, Ak, Ak, Ak!

17. VMaltKongen af hcsten saa wtt,:,': Han
zagde ep lange der efter god nm, Ak, Ak, Ak' '

18. Ald lunden horde dcr Kongen raabteav:,:
folkedmedgraad MLiaetstaaav, AHAHAk'

19- Fiffene stmx paa dybet Wb ud:,: ey
bledetsorge-bud,Ak,Ak,Ak!

-D" lkriig i synder strand horde og Blah :,:
W somg sig under vandet han stak, AHAHA^'

21. Sorten steen jsrged end og udi nsr,:/Den
farve han havde ret aldrig for, Ak, Ak, Ak'

22. Dee spurde hans fader Kong Valdemar
" speir, Ak, Ah ;

Ak! Det stak ham z hlertet som et speir.
23. Hans fingre de knak der han dcm vred, :,- Af !

korng han tanderne sammenbed, Ah Ak, Ak! Af sor- !
W han tMdeme llAnmenbedv

24, Elld
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24. End mindes os sagde ban, Lyse jagt/ :,:
Mcn her er falden ald Danmarks magt. Ah Ah Ak!

25. Som stormen afsiaar dst mods koxll:/: Saa
ligger og Danmarks haab og horn, Ak, Ak. Ak !

26. O Danmark om du din stade forstod :?: Da
maatre du gmde det bare blod , Ah Ah Ak !

27. For sant vi sige kand alt for tit :,: SG Dans
mark har jaget til liden profit, Ah Ak, Ak!

28. Her efter ffal Revsnes sinde den vmd,z:,: At
der sig ej bierge kand raa eller hind, Ah Ah Ak !

29. Hvor Revsnes for havde tusinde trceer, :,:
Skal den hensviesterkkule-vm,AHAHAk!

Zc>. Paa RevZnes hvor for stod eger og bsg :,:
Her efter sta! gro ffamshunde-Isg,AHAHAk!

Zi. For lysten mand ftae paa Revsnes tilforn:/:
Her efter nep findes zkal en torn, Ah Ak, Ak!

Z2. Med Liget den klags til Ringsted gik, Med
Liget den klage ti! Ringsted gik , Sanct Bentis kirke
det Konge-Lis fik. Ah Ah Ak ! Sanct Bentis
ke dct Konge-Lug fik«

Forklaring.
stenne er og eenafHr. Laurits Koks Viser saavclsom og

deren havde taget i Regimentet med sig) ynkelige og for Dan
mark begrcrdelige Desformedelst etVaade<studi hssnsßeen
paa jagt i Rufncs eller Revsnes Hestcchaveden!i B.Novcmbr.
Aar 1231.

Blab er en stor Steen. De andrc Navne 3g Onlftccndig-
heder kunde afVisen forsiaaes.

XI.IV.

Kong Valdemar IV.
gaar dands i borgegaard, Der dandser Drow

umg Helvig med udstagen haar. Medens Her
te Kong Baidemarkand love dem baade.

Nn 5 2. Forst
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2. Forst dnldser Dronmngcn og siden Tove,
Og jaa der efter mangen stolt jomfru.

3- Dronning Helvig hun sig overaxel saae, Del
seer hun Tovelild i dandsen gaae.

4- Hsr du Tovelild en jomfru sin, Du kast op
silke for soden din.

5- Det silke maa vel for fsdderne staa, Saa vist
bliver jeg Dronning i Aar.

6. Det stal ey stee men mig undes liv, Belmaatte
du vcere Kongens slegfred Bw.

7. Dan Kongen og Tovelild stander under svale,
De havde saa meget om Dan Dronningen at tale.

8. Kristgivs at Dronningen hun var dsd,Da stul
de du bcrre guldkronen rod.

9. Krist give Dronningen hun varlig, Daffulde
du bcrre bliam hvid.

10. Tiger stille Danner Konning, I sige ey saa,
I veed ev hvo der lyder paa.

11. Da lad dem lyde jom lyde maa, Saa ynsser
jeg at saa maatte Zaa.

12. Thi du estlnngtvarmerom duvar dsd, End
Wwlmingen med sit guld saa rod.

13. De tankte de var eene to, Der stod Dan
Dronning og lydde derpaa.

14. Saa gav han hende saa godt et auldbaand,
Ret aldrig kom det bedre om Dronningens haand.

Saa gav han hende et forgyldene strin,Saa
fikKong Valdemar villien sin.

l6. Dronningen heder paa svenne to, I beder
Jomfru Tovelild for mig gaa.

17. Ind kom Jomfru, Tovelild stedes for bord,
Hvad vil I Dan Dronning mmI sender mig Ord.

18. Hor du Tovelild en jomftu ven, Hvad snak-
Mdu med mm Hem i lon« 19. Jeg
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iy. Jeg snakked ej andet med hannem der. End
I maatte jo varet saa nar.

20. Det var alt om den ridder jeg Dronning
Heldig, jeg spurde eders Herre til mad.

Nej hor du Tovelild du far med tant, Du
snakked alt andet, jeg siger sandt.

22. O bliver du en Dronning i Danmarck i aar,
Da lukker du vel forst dit gule haar.

2Z. Kong Valdemar han stulde i ledning fare,
Dronning Helvig stulde tage landene vare.

24. Hm I Dronning Helvig baade favr og ven,
I vogte mig landene ti! jeg kommer igien.

25. I vogte mig landet til jeg kommer igien, Der
<il jomfru Tovellld en jomfru ven.

26. Saa vel stal jeg hende vogte og Ziemme, At
som Kong Valdemar I selv var hiemme.

27. Dronning Helvig hun lader en badstu hede,
Jomfru Tovelild hun stulde forst der i trede.

28. Jomfru Tovelild bad de stulde dsrene opssaa.
Dronningen bad dem gime ild oppaa.

29. Det kunde de hore saa langt i stmds, Hvor
Tovelild monne i badstuen gmde.

Zo. Det kunde Dronningen hore over borgegaard,
Hvor Tovelild fik en dod saa haard.

Zi. Kong Valdemar kommer af Ledning hlem,
Borte var Tovelild den jomfru ven.

92. Det fik Dronning Helvig for Tovsllld var
dod, Ret aldrig bar hun guldkronen rsd.

3). Dct fik Dronning Heldig for Tovelild var
brandt, Ret aldrig kom hun med Dan Kongen til
seng. Medens Her Kong Waldemar kand love dem

baade.

Fors
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Forklarma.
Valdemar lv. elstede denne'Tove (hvilket Navn er

endnu varaf Nyland, og siges/ at hen
des Moder havde bundcc nogel paa hende, som et Kærligheds
Tynder. Hvorfor og Kongen clstcde hende saa hojt,at han end<
vg efter hendes dod, furde hendes Liig om med sig: Hvorved
Tlenerue kieddes, som stulde b-rre Kisten med Liaet nd og ind,
og derudover der Kongen var ej tllstEde, oplod een F dem B
sien, at lee hvad; var, og der han saae liget og et baandom
Haljen meo noget Tsj udi, toc; ban dec oa stak det hos sig
Stmx elstedeKongen hannen; og ffstttde inlet om Kislen, m
han studie mamte vEre hos Kongen, hoor han var, som og
Mv ham mange og store ForEringer. Omsider der han heller
vlwevENlßollgycd, end i zizg daglig Opvartnina, tog han

etGpyd, og stak ned iGure
-Moratv. Dcrpaa lod Kongen ham fare, og fik usigelig Lyst til

er vel bevist, og som Weursius skriver, at han
eljtte dtt sted Gure, ja cnlwg mccre, end hannem burde. Dend

Autor in Hist. taler oasm om det
Mlme, og legger Mumledes han skulde etter sin
Dsd, med mange sorte Medfslgerc, o. z. v.

Saa mcelde og enDee! Skribcntcre om Kejser Karl den
Store, at han blev forelsted z en flet Kvindes Person, hos

cndog cftcr hendes dsd, indtil Turpin
l Kejserens Fravcrrelse besaae Liget, og fandt n

nng under Tungen, hvilken han tog til sig, hvorudover
Kejjeren,som opwMd afen dpb sovn, befol det d/deLegem at

men clstede' siden saalcdes Erkebispen, at ba
stedse maatte vV« hos hannem. Og saasom Turvin befrygte.
ve, at jamme Rlng kunde tomme i andres Hamder, kasied han
samme Rmg bort i en Sse ved Aken.

renhavdesaadan Lyst til dette sted, at han stedde pK
heldst vlrre der, hvor han og dode og blev begravcn
.. Kong Valdemar blev engang staaende lamge med
een Fod »Stlbslelen og den anden pan Jorden, og der ingen af
hans Tienere, befrygtende hansHaardhcd, torde spsrgc der'
vm, var dog en saa dristig, der det nu varede meget lEnge, som

lilge paa Hesten, svarede han:
om dct kand ffee,somjeg trenker paa,

Mr aldng komne for unne Bw. Tieneren gik derpaa bort,
tEN^
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tcrnkende aldrig at komine Ww fog paa Veyen fandt'.En sid
dende ved en Ild i Skoven, som tilspurde hannem o;n haus
fmd hvilken han sortaldte med alle omstændigheder. Dcnc sag«

dersom Koen knnde komme i Kalven, saa ogSverrig til
Danmark ; hvilket sidste sia! ffee, naar Kongen avler en Dotter
ved Dronning Helvig, hvilken han havde forsiudt. Her paa
forftjer Tieneren sig tN Kongen igien og siger hannem
mcrldle. Kongen siger det forste vel at vare ta?nkt, men det
Me aldrig at stee. Nogen stund derefter kom Kongen til
Sseborg, og der uforvarende saae en overmaadc stisn Jom
fru udi gronneKlEder. Begicrrcde derfor afHossinderne, at
de ssulde fere hcndc ti! sig ; Wen der hun ingenlunde vilde,, ja
bad og ydmyacligen derhos? al de yUdeforstaane hende herfor,
Nredde de Dronningen, som der var fangen f i hendes grsnne
Kia'dning , og fsrdc saa til Kongen, hvilken sov hos hende og
avlede Margrete/som siden vandt Sverrig ti! Danmark. Det»
tcglveroqMeurslns nogcnledis tilkiende/ vg Lystander
at bun med behEndig Trcedsthed nndsik ved sin Herre, og han«
nem uvidende/avlede den mcrgtigc og vidtbcrsmte Dronning
Margrete.

Dronning Lisabets Grav-Skrivt.
under marmorstene Hviler mine knalde be-

ne, Indsvsbt i jordecklssder, Hvorover hver
mand lrcrdcr.

2. Jeg er Karl Kejsers foster, Mit navn hvo vide
lyster, Elisabeth jeg heder. Fra stor magt kommen
Neder.

Z. Fra trende Kongeriger , Jeg hidtil Flandern
viger, Det falder mig dis tunger, Jeg baarsn sr af
Konger.

4. Min ffabmng var vel denne, Min HEm maatZ
te mig eene, Belelffed over horen, Som han mig
havde foren.

5. Fem bmn jeg hannem fsdds , Som nu er vidt
vmstrodde, Mit liy har jeg fmMMt, Den deffe
verden smaZet. 6, SmM
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6. Sorg, kummer og elende, Hun larde mig at

kiende, Al himet maatte bristed, For alt det jea hm
fristed.

7. Nep var jeg femten vintre, Jeg blev dog ej
dis mindre, Fra mine given gandffe, I fremmede
land til Danske.

8- Jeg sette aldmin troning, Til denstormegtig
Konning, Kong Kristiew den Anden, Og taalde
mangen banden.

y. Dog har jeg fuldt min Herre, I ald nod og
besvare, Og hvad ham haver plaget, Der af jeg mit
har taget.

ic>. Den tid vi med stor sorrig, Fra Dannemark,
Sverrig og Norrig, Og fieere land maatte romme,
Det stal GUd selver domme.

11. Hvis jeg min crre vilde, I denne post forspil,
de, Da maatte det mig naget, Frem for det jeg har
draget.

12. Hvad tretten aar er daaret, Som mig saa
tidt har saaret, Det ffal Gud vel belonne, Og mig i
Himmelen ronne.

13. Bor forstelig bednfter,Vor adelstab sig stifter,
Wor titel, navn og vcrlde, De kano saa snart neohelde.

14. Vor mange land og stader, De falder allene
der; Men sorgen mig nu metter, I evig glade setter.

15. Et spejl for alle Herrer, I hvad Gud dem be
stårer, De drister ey paa lykke, Thi den kand snart
nedtrykke.

16. Paa pragt, gevalt, palatser, Den daarlig er
somtraadser, Men hvo paa lykken tanker, Den seer
vel hvad hun stienker.

17. Alt hvad hun venlig gider Med hsyre haand,
det river Hun til sig med sin kejte, Hun i kvinnn ud
veM . 18. NM



Fierde 575

18. Naar hun nu klarest blinker s Med sine ovne
vinker , Da har hun ondt i sinde/ Og ml ulykke spinde.

19. Mm Herre bsyt er daaren , Af danffe Kon
ger kaaren, Til trende Kongeriger, Men faldt
som man siger

20. AfGuds forsyn og domme, Han lyde maa
den tromme, Jeg selv af store Herrer, Er fod, som
vidt regierer.

21. Nu er og mm Herre, Fra a!d stig pragt
og crre, Men tvert imod geraaden , I nod og trang
nedtraaden.

22. Den evig fryd og glcrde , Vist har et evigt sie
de, Den Gud vist med mig deeler, Som mine taare
tcrller.

2). Tre aar var jeg udlcrndig, Over mig selv ey
nendlg, Nu har mig Flandern huset, og ald min
nod udruset.

24. Min dod faldt ey besvcrrlig , Hvis mine bsrn
kun årlig/ Eller og selv min Herre, maatte
regiere.

25. Hvis vore been kun begges, I danste jord
maatte legges, Da ffulde jeg min klage, Eh ncn saa
vldt andrage.

26. Men Gud efter sin ville , Selv alting vil be
stille; Han vil os ey forunde, Vi kand hans lov
udgrunde.

27. Hvo til min Gravffrift kommer, Den blive
af mig frommer, Foragt verdens me, Og kaarset
taally bare.

28. Foraldre eller venner, Mig nu siet intet tiens
ner, Hoy byrd og blods forvandle, De mig nu alle
Zante.

29. Bor rigdom og formue. At ald verden maa
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gjelde.

10. Tre mmc ssstre lever, De haver Herrer, o
Grever, Det lunds dog ey baade, Elicrmundsse mi,
vaade.

31. Imellem dod og livet Er storste forOel give.
Thi ryktet ikkun lever, Og efter doden svever.

MiqTydsslall
seet bejvcered, Mm krop maa Gem forvare, Son
saae mig sidst i fare.

Horklarmq.
Vije cr efter Cor. Scepperi Lat. vers udsat, sg inde

7"- holder Dronningens Lernet og Dsd. Hun er bcqrg
ven IS. Peders Mbedi ti! GentMdode 1525. i
hed, men afszn store hiemgivl, menlig zooooo milden, a!
tre Rlgers Indkomst efterlod ikkun 302 Hollandste Gylden.

XI.VI.

Kong Friderik n. iDytmerssen.
Wong Friderik han sidder paa Kolding-huus, HM

holder med svenne et got runs, De Dytmer
ste Herrer de have deres liv forlaaret.

2. Kong Friderik ban lader sig KlKder stickrs,
Han siinesen Kiobmand at virre,

Z. Kong Friderik lader stiere sig en kappe gråa,
Han folde de Sxen baade store og smaa.

4. Kong Friderik han rider iDytmerstenind,
frister mod og rosen kind. .

5. Og der var han i dage ni, Baade stader og by«
besaas han ti>

6. Sildig om Aften der dugen falt paa, Pigelild
tagsr over sig kaabeu blåa.

7- Ind for Kong Friderik saa monne hun gaa,
Liver yei agt oppåa. 8. Og

grue, For Av^
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8. Og ere I Kong Frederik af
ger eder vel vare i denne Ker nat. DeDytmerffb
Herrer de have deres liv forlaaret.

9. Det haver ingen fare i denne her nat, Du
siait mig folge ti! Dannemark.

10. Kona Fndenk ban havde en Ganger spag,
Han bar ham der fra i fuld god mag.
'll. Hor du Fcrrgemand kom hid snart, Du fore

mig over med en fart.
12. Ikke jeg tor og ikke jeg maa, Fm jeg faar bud

fra Borgemester og Raad.
ig. Jeg giver dig fuld god en lsn, Du setter mig

over det sund saa stion.
' 14. Den fcrrgemand fik saa svagt et mod, Torde
ikke fore over den Konge god.

is- Den meenige mand i sinde kam, En anden
tidend at komme fram.

16. De Herrer i Dytmevffen reve i haar, Raade
Gud, her er vel bange kaar.

7. Kong Frederik han tvwgde den fcetgemand
hart , Du fore mig nu over aZt med en fart.

18. Den fcergemand holt sig saare stiv, Han
frygtet det vilde koste hans liv.

19. Dend fcergemand holt sig atter saa strunh
Kong Frederik lagde ham over den bunk.

20. Kong Frederik gav ham de daler ti, Saaso
re han over baade frist og fri.

21. Der haver du pendmg de ere nu tstd , Gud
faler jeg dig i vold.

22. Kong Frederik han triner af Fcrren paa stands
Jeg ynster dig lykke du Dytmerste land.

2). De Dytmerffer frygtet sig saare saa brat,
Kong Frederik vifted ad dem med hat.

O 9 24. 1
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agter at komme til dennem sta brat. De Dytmer
ste Herrer de have deres liv forlaaret.

25. Og forend de stulde have Dytmerst inde, Kuw
de de vel lcrre en ko at spinde.

26. Eders twtsige hierte, sind og mod, Er kom
men af eders onde rod.

27. Hvor efter nu opvoxs til: Et selsomtog un
derligt spil. ' ! v

23. Eders trots og sind foruden stempe, Skal
eder ikke vorde forglemt.

, 29. Thitanker til og tager vel vare, WMe vel
ste di fange den hare.

30. De tenkte stz saa ut stikke bort, Bi ville lukks
for ham den port.
n 31. Sqa vovede Kong Frederik sit fmstelig liv,
Holt sig mandelig og der til stiv.

32. Bandt sig sta het mMige Dytmerste land 3
Hvilket Gud HErren gav ham i haand.

3Z. Gud bevare naadelig sin Christenhed, Oa
faa vor kiere Svrighed. >

3- Lov stee dig Gud vor fader kier, Som hielpsr
saa vel baade fiern og ncrr, Kong Frederik med crre
hnver Dytmerffen forhvewee. Item: De Ww
werffe Herrer de have deres liv forlaaret.

Forklaring.
AVtts erdend, saa gcrngse blant os, DytmersseVise, om

Kong Frederiks den Anden, hemmelige Rejse ind i Dyt«
»nersten, og siden den lykkelige Scjervinding over det Denne
Plge siges, at have fslged Konge«! til Danmark, og der af
yannem med Bsndergods rundelige« vcrrc begaved, hvilket
hendes Born, efter hende stal have nydt, til de sidste af Sverd-
Ilden bortdsde udi Rostild for nogle aar siden. Kona Val«
demar den Sidste afdtt Navn, dryg til Gulland ym Hoste«,

som

24. I siger de Dytmerste Herrer god nat, le^g
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sum en Klobmand, oq var dcrwlNteren af bespejde 3aW
det, fsrendhM siden ind tog det. Seemeerci Strel. Gull,
Krsnike.

XI.VII.

Hertug Hanses Rejst tll Nysiand.
mon jeg mig gremme, At jeg stal drage af

land, Did jeg er meget fremmed. Det,klagerjeg
forsand , Allangsc!, sorrig, og vee, At det nu saa stulde
stee, Mit unge hlevte lenges, Som hver kand t<rnke
og sce.

2. Fra frender og fra venner, Maa M nu stilles
bidt, Fra alle de migkienoer. Foralders bliver jeg
kvit, Fra broder og fra ssster al, Gud jeg dennem be
fal, Hielp Gud det maatte lykkes, Jeg visstlig haa
bes stal.

g. Ret nu maa jsg forlade Danmarkes Kryne
god, Der til hans Kongelige naade, Som haver af
hime rod , Mig megen crre giordt , Og vel vide es
spurd, Som)eg aldrzg forglemmer, Paa denne verds
sens jord.

4. Et sorgefuld hierte havde jeg, Dsr jeg til stibs
mongaa, Dog monns det mest bedrsve mig, At jeg
der mange saae, For min styld ftrlde tame, For jeg
stulde bortfare , Grcrde der mange saare.

5. Detkandey andet vKre, Rdemiefcederneland;
Befalende eder vor HErre, Den eder bevare kano, Og
vm det ikke steer, At vi her sees meer , Gud give vi
findes i Himmerig, med Guds udvalde meer.

6. Gud jeg det hsjlzgen klager? Min hlmens bit
terhed, Som mig gim angest og plage, At jeg vel
nogleveed, Som Mda lode ee, For sorrig velkunds
ltt, Lodesigeygaa til hime, At dst saa stulde stee.

Oo H 7« HN
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7. Her fra haver jeg faret, Meddeiligveirogvind
Min sorrig haver jeg sparet, For det gik efter mit sinli
Med hast kom jeg til land, Min sorrig strår forsvand
Blev hcrderlig undfangen, Med crre stor forsand.

8. Med pragt saa megen me, De mig beviste der
Nu erald min begiere, At see min hiertens kier, Dei
Mit hime alleen, Skalwseafaldmeen, Fordrive al!
sorrig og smerte, Den Keyserinde reen.

9. Nu haver Benus betaget, Mit ungs hiert,
med vold, og monne mit hime plage, For den Key«
serinde bold, Og det bcbundet saa, Som det i fcrw
sel laa, Httn eeniste det forlsser, Mit hime mon ef<
tertraa.

10. Saa ynker jeg tillige, Baade stegt og vennet
mm, Danmarks Kong og Rige, MedminKejsw
inde fin, Gud vil samtlig bevare, Og naadelig spare.
Farer vel nu allesammen, Til Mostov vil jeg fare.

Forklaring.
stdi det Norre Kongernes Kapel i Rostild fsrsie Keller, ere

begravne Prints Christian , Hertug Ulrik og Hertug
Haks, som her omtales, med et vidtlssiigt Gravstrivt, hvor«
udi hans ksrte Levnets Lob opregnes, ug at han i sit tyvende
Aar begav sig t<! Grotfsrsten eller Tzaren i Mostov , hvor han
blev meget vel modtagen, men strar derester angreben af en
hldsig Feber; Hvoraf han og dsde i Mostov Aar 1602.
Med Tzarens, de Ryssers, saavelsom og sine egnes store Sorg.
Denne hans Reije er vidtlsstigt bestreven paa Danste, og trykt
iKisbenhavn, 1606. ogpaa Tydst i Hamborg. Christ:
Sollnus. Chron. Holsat. striver, at Hertng Hans Christ : 4.
Broder var noloved med Storfsrstens Boris Godenovs
Dotter. ,

stulde og Grev Valdemar, Christ: 4. Naturlige
Son, havd tll ekte Irinam Tzarens Dotter, men fordi han ej
vilde lade sig omdsbe og antage deres Religion esteren lang
Samtale, som han bersmmeligen holdt med Joseph deres Pa

triark
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ttiark derom i Mostov, Aar 1644, blev der intet afGiftmnaa

let, Men han begav siq derfra igien.

Klage over Christian IV. Dsd.
ftvad vil os de tegn betyde , Hvilke Gud i dette aar,

Udi luften lader lyde, Som vi og fornommen
har, Derpaa folger feid' og krig, Og saa store Her
let'k! I^iia

2. Wl wr ikks der om spmge, Thi det er nu alt for
sandt, Vi nu offentlig maa hore , Med stor suk i alle

land, Dsd er Dunste Konnmg god, Christian det
crdle blod.

3. Naar en heldt i strid mon falde, Sorger sirax
den gaudst'e hcrr , Mednedvendevaaben alle, Sam

me heldt til stmstear', Tegner der med sorg og klag,
Udafsaadan nederlag.

4. Ak vi frygter sterre plage, Christian ej en' er
dod' Skuld' ej undersaatters klage, Blive storre med

stor nod, Tit og ofte saadan dod, Anfang er til
storre nod.

5. Dannemarkdumaatdetklage,Doden hug dit
hoved af, Ja som stormen meget fage, Styrte ned dit

tacml saa braf, Ak nu er afstst dit horn, Bygning
diu har intet taarn.

6. Han dig meget kierlig vadstet, Som en beck
et palmelrcr, Ofte haver han dig lcrdstet , Dig for

bedret , kandsm see , Den din forsvar var i nod/
Den difi frelste er nu dod.

7. Om jeg ellers ret kano minde, Erhanvist den
hundrede, Som jeg monn' i Orden sinde, Iblant
Danffe Kongerne, See han har dig nu forladt, OZ

din krone siet hensat.
Oo Z 3. Han
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8. Han er nu i saadan crre, At han ej for verd
sens skat, Skulde den en stund ombåre, Thi ha,
har det beste fat z Hannem er en kron tilred: Evla,
retfærdighed.

9. .Kunde jeg dit levnet tegne, Du hojbaam
Konmng god, var dit arbepd allevegne, Thi du spgrd«
ej din fod: Slig en Herre som du var, Meeresorc
end hvile har.

10. Bar det ej din store smerte, At din Printk
bortdodeher, Hvilken var dit halve hierte: D'inetw
ner'hardig kier, Ak hvor mangen nat bortgik, Du
ey ssvn, for sorrig fik!

ii. Sparde dn i krig ogfeyde, For dit Rige liv
og blod, Nej du sparede ej arbejde, Din natur val
Kdel god, Ja du stod med are stor, Som en hyrde
for sin hiord.

12. MedminPentm jeg ey tegne. Hvordan du
har levet her, Det bevises allevegne, dit rige af
enhver, Som nu vader Sym' rod, For dia, som
fin faders dsd.

13. Jeg maa ham vel fader kalde, At han udi
femti aar, Som en fader from med alde, Ospaa
armen kierlig bar, Ak hvad sorg i sidste krig, Havde
han for mig og dig.
«, Have magt og
herlighed, Dog maa han jwr byrde bcrre, Ofte lide
stor fortryd, Mangen efter kronen staar, For mand
sig var'.

15-Saadan sorg er han undgangen , Han har nu
et Rlge stor, Gud ham selver har omfangen, Sat
ham udi Engle-Kor, Han med stor Gudfrygtighed,
Gav sig udi dsdfens strid. 'vu ",

16. Sagde: Jeg vil dig befale, lEsu Christ mm
siel
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siel i haand, Som en Christen from med alis/ Kaldte
paa sin frelsermand , Dode lystig med Andagt, Som
en Christen ssdt og sagt«

17. Han er nu i roe og hvils, Nyder evig herlig
hed , Fri fm Satans listig pile, Seer dog ofte til os
ned, Vi ftm hsr i sorgen boer, Og maa lide nisje
stor.

18. MlMd vil vi raab'og ffrige: Gud giv fred
og roligheds efterdi vi monne ligge, Udl synden siun
ken ned, Vores land maa lide vee, Til detgiorsom
Ninive.

19. Me disse nordffe lande, Snster jeg af hjer
tens grund, At de udi fred maa stande, Af Gud sty
res allenstund, Indtil sorg ved Friderichs stand, Til
stor lyst forandres kand.

Antegnelse.
er Danmarks Klagemaal over Fcrderne Landtis Fa«

der, hvis Aamindelse endnu er frist hos os: Ja endog
fremmede over ald Europa vide meget om hans Heroiste Dy
der og yppnligheder, faa at ogsaa een af Italien, den Greve
Gvaldo Priorats striver berommeligcn om hannem saaledes:
Christian den 4 dsd, Aar 1648. den 9 Martii N. St. i sit All
ders 73, sit Regerings 51 Aar i Kwbenhavn, En Herre, som
var orvaagen og fiittig, stistte lidet om Ssvn, hurtig i ald sin
Handel, som eftertcenkte og udfsrstede mange Sager,Nygterig
til at vide alting. Han talede og lidet dog venligt mod en»
hver, eWdc Mrc, foragtede Fare og beviiste sig «fortreden
til Arbejde f stra>dedc ester Dyder og havde Afffye til Laster, sa«
at i ald hans Raadsiagen var Retfærdighed , og hans hsye
Wood Ankeret til hans forehavende Idretters Skib. Ja det
wand maa forundre sig oner, at der han var vel Aldrene, vo
»rde han sig i den Kriig mod de Svenske ud paa det vilde
Hav, og der lod mansfoldeligen ses sin Heroiste DapPere
hed, o.a. m.

XI..IX.
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X!.IX.

Klage over Kong Frideriks m. Ded.

Melder nu tame, o Danmark og NorriZ, Sat
<l ter ald vellyst langt bag eders dm, Slider nu tiden
med angest og sorrig , Som udi vellyst saa blomstrede
for. Grader og hyler , som vant var' siunge , Med
strakte arme og rystende tunge.

2. Ingen umage paa Kongen blev sparet , Udaf
forfarneste lagernes kunst, Skwnt han er af tro
Dravanter forsvared , Bar det disverre altsammen
omsonst. Krabbe ham ffiulte udi sine arme , Doden
dog treffetmedstsrste harme.

). Eja hvor findes den Konge paa jorden, Saa
bel opdraget i Gudfrygtighed. Enten i Osten, Vest,
Synden og Norden , Og saa vel grundet i sin salig
hed? Konger paa jorden er ikke hans lige, Udi GUds
kundstab , det tm jeg vel sige.

4. Ret og Retfirrdighed blev hos ham ovet, Saa
Vidt som sagen var hannem bckiendt, Ingen fra han
nem utrsstet, bedrevet gik, Bar de hoye, lav, Herre
og svend. Mildhed afhannem blev alle beviset , Der
for i graven han herlig er priset.

5. Ville vi stue vor naadige Konning, Hvor han
begrcrder sin Herr Faders dsd, Saml vores aldre og
yngere Dronning, Med heldte hoveder i deres stisd.
See vi Princessernes spene rode, Maa et steenhierte
derover vist blode.

6. Trofaste tienere, som er til hove, Er mart som
sandsen var tagen fra dem, Baager og sukker, naar
de stulde sove,Finderey lystighed i noget lem; Doden
de elster og livet de hader, Forde ombare med Her
ren en fader.

Udey
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7. Uden og inden de mure og porte, Hores eu an»

det end ak VE, ak vcr! Somme gaae hvide og somme
gaae sorte, Alle de grader og ingen sees lee; Bispen,
hoylcerde og Rigernes Praste, øvrighed/ Borger,
og fremmede gieste.

8. ald glade af landet blev taget, Der
landsens Fader nu opaav sin aand, Og Konning
Frederik blev fra dennem taget, Jammer da hordes
af kvinde og mand. Alle sig ynffede, fattig' og rige,
Hannem at finde i Himmerigs nye.

9. I hans regjering blev korset ey borte, Der ban
af fienderne var indeklemt ; Mn der Gud merkte
hvad hamnem mon staarte , Blev han ey lenger af
hannem forglemt. HErren log Jageren, bwd og
hans snare, Frelste sin Salved fra vaade og fare.

10. Om mand vil tanke, hvor hver mand de
de, Der Konning Fnderik opgav sin aand, Tanke,
hvad der var for glade, Ham af hans lander var
voren en mand , Som kano med viisdom annamme
hans krone, Klcede med are hans Kongelig trone.

11. Endeligfaldermin bon ogbegiaring, Gud vil
Kong Christian begave med Salomons Vnsdom i
ald hans reglering, Sundhed og ftedsomhed uden
fortrad,Farfaders mandighed og Samsons styrke,lo-
Nathans tro i nod og korstns styrke.

12. Timelig, evig velsignelse rekke vor Konning,
Dronning med Kongelig Huus, lade hans landers
sad , en anden rekke haanden , saa aldrig udsiukkes
det lius. Kongen ffee lykke nu og alle stunde , Do
lus han drikker hans ffaal ud til bunde.

Antegnelse.
trette er Don Digt , som med det rette Navn kaldtes Klaus

Bang, og havde vcrret Pr«st j Jylland i mm siden op«
Oo 5 holdt
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holdt sig iKwlmchavn og strev mange Vers Maal til sin
Dsdcdag.

Enddog Fribnlch den Tredies (hsolovligHukommelse) i»sd
Var hastig , som Kejser Augustus ynssede sig en brad Dsd , sag
alligevel haver vor Sal. Herre betrakted Dsdens uvisse Snar«
hed tilforn, der han ligesom lignede sig ved er Rakeet, hvilken
hastig forsvinder , dog den tilforn udstyder vel tusinde Gtraa»
ler, saa ere ogsaa Hans Kongelige Dyder saa mange og store/
at de ey allcene lode sig stc i denne Norde-Verden , men endocp
saa vidt og bredt andensteds. Han havde selv, lidet for M
Dod,tegned i sin Skriver-tavle dette: Jeg var lig en Rakeet,
som er tamd, og iet Syeblik opfaer i luften , hvor bun med et
Glimt, som med tusind Vråler pranger ; Da laa jeg 'plat,
min Kraft forsvand for deres Oyne , som saae mig , faldt uaa
Jorden og blev til Stsv , Muld og Aste.

I^.

Lyk-Ynstning til Christ. V. Ncgimng-
Danmark du est lykkcng , Din tilstand vor-
der gloedclig, Gud haver dig beffcrrct, En

Kongs, som er god og ftom, Og fordrer Guds Ord,
Mt og dom ; Han derfor bliver crret.

2. Den ynffre Dagmoor afsit hism, Det klare
siin os bragte frem, Stort Los var at formode: Bor
svol gik ned om middags tiid : En anden sool sig
teede bliid, Det Danste folk til gode.

9. Den straalefuld udglandser saa, At sorrigs
merkfordrives maa, Os gladens lys besoger: Bed
straalerne det gandske land , Oplyses og fuld-kveges
kand: Thi skinner sig foroger.

4. Det Himmel-hoye Ceder- trw, Som barer
frugt og giver lce, Er landets stsrste Hcrder, Og ti!
Forlystning, naar det op For andre stikker, med sin
kop, oggreene vidt udbreder.

5. Derunder tilbehag med ro, De undersaatter
kunde bo, Osm)de siierm og stpM, Atdsres næring

for
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forsiggaar, Og buer uf dcnnem vei besmar, Men
de da ere trngge.

6. God bliver Christi Kirkes stand, Ved den
Guds nges Embedsmand/ Og ved sin fosterfader:
Bed denne stette/ som er fast, Staar landets vel
ferd u-omkast, Og anstsd ikke stader«

7. Som grcrs og grsde gives kraft, Tilvsrt af
dug og himmelsaft, At jorden sinder baade: Saa
fordres det gemsene gavn, Som tiendes paa hvek
sted og stavn , Ved Kongens gunst og naade.

8. Et kort og kosteligt SIMZt, IGudsHaander
Hans Majestet, som elstes og bevares: Ved han
nem, som ermild beteed, Besegler Gud sin kierlig
hed Med folket, som forsvares.

9. Til lykke Konnlng Christian Med riget, som er
Mvnt af Dan , og med de andre lande : Til lykke
meddcn Herre-spiir, Og med den store magt og zjih
Som wforrykt ffal stande.

iO< Vor Konge paa forfcedres vils Regiers lcrn
ge med stor pnis, Bor velstand, stod og lykke! Hans
krone blomstrss i ald fred , Hans throne stedse blive
ved , At ingen den stal rykke .'

11« Gud Kongers Konge til alt gavn, Velsigne
Kongen, at hans navn Mcm vidt dcrsmmet vcere!
Hans huus formeeres idelig , Lyksaligheden sge sig/
Gud fremme Danmarks Ure.

Amnerkm'ng.
Mist haver Dr. ErE Pontoppidan, Min Svoger og

M'Wde Vm, digtet fsrend han blevßistop i
hiem. Han var kroned Poct og haver strevet mange herlige
Vers, forncmmcligcn i det Latinske Sprog: Men dckte for
hans velmente Kierligheds Vidnesbyrd mod vor Fcrderne»
landsfader fortiener s<erdelis Bersckelse.Vi ville ynste endnu:

KougnUeve! Kongen vorde Aarscrl og Sejer
scrl! og vi saaledes KonZMer! Hid-
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Hidindtil have vi lcrst i dette HaZve Hundrede Vi
ser om Kongelige og Fsrstelige Personer : I efterfølgen

de Halve Hundrede handles om dem, som cre af
ringere Stand 0g Viikor.

List overvindes med List.

var Herre Peder, Han boer sig ude ved aa;
Han vil ey andet giore, Elw baade sejl'

og roo. Drsmt haver Svenden om Jomfruen
ald nat.

2. Han vil ey andet giore, End baade sejl' og
roo 5 Han lokker saa mangen stolt Jomfru, Han
Kiver dem loser tro.

Z. Det var Herre Peder, Han taler til svenne
to, I stulle jomfru Usalille Med fagrcn tale faa.

4- Bort da reede de Dannefvenne Til Jomfru U
selilles gaard, De sende deres bud ul hende, Om de
maalte til hende gaa.

5. Ind da kom deDannesoenne, Og steddes de
for bord, De vare smld' i tunge, De kunde vel
foye deres ord.

6. Eders syv bwdre af Skaane, De have nu
sendt eder bud: Og bad'l ffulde dem ftnde,, Forin
den deres stidsbord. ,

7. Ville de ved mig tale, Og vcere med mig til
ords, Her Mede mig finde, Alt over mit eget bord.

8. Der plejer inqen stisn jomfru, At gange for
inden stibsbord, Uden hende folger laft og meen,
Saa mangt et hadings ord.

9. Bort da rede de Dannefvenne, Og sagde da
deres ord saa: De kunde ikke Jomfru Uselille, Med
famn tale faa.

10. Kmid
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iO. Kand jeZ ikke jomfru Uselille , Med fauren

tale faa. Da ssal jeg hende svige, Om runen mig
hielpe maa. Drsmt haver svenden om jomfruen ald
nat.

11. Han drog i sin trsje, Og den var sat med
guld, Overdrog han den hiorte-ham. Og den var
ftigefuld.

12. Alt da spilled den vilde Hiort, For jomfru U
selilles aaard , Hvert et haar paa hannem var, Det
stinte som rode guld.

i). Odet da stod det borgeled, Den Hiort han
lod derind, Alle da spilte de rakker smaa, Under jomfru
Milles stind.

14. Han spilled op, han spilled ned, Han spilled
ud med stove, Efter ganger jomfru Uselille , Med
sine rakker i tove.

15. Han spillede op han spilled ned, Han spilled
ud med de enge; Efter ganger jomfru Usalille,Hun
lokker med hviden haand.

16. Det var jomfru Usalille, Hun lokker med hvi
den Haand, Giv det Gud fader i himmerig, At hiorten
nu var tam!

17. Give det Gud i himmerig, At hiorten han
var min, Han stulde aldrig drikke, Foruden dend
klare viin.

18. Han stulde aldrig drikke, Foruden dend klare
viin , Han stulde aldrig sove , Foruden tarmen min.

iy. Det var Herre Peder, Han kaste sin hiorte
ham, Saamcrnd ved jomfru Uselille, Og nu er
hiorten tam.

20. Lcrnge stod jomfru Uselille, Og tamkte hun
ved sig: Gud sende mig nu silslle mad, Og stille
mig snart ved dig!

Zi. Haw
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21. Havde jeg det forre vldji , Zet jc'qmWmde
nu, De born stuld' aldrig fattig blever, Bistuwelll
sammen faaet.

22. Jeg var mig saa lidet et barn, Hiem'imin
faders gaard, Den lid degrovedetguld i jord, Fuld
vel ved jeg hvor det swar.

23. De grove det nedved strande, Alt under saa
bred en steen; Did straxen gik Her Peder, At hente
det guld saa recn.

24. De grov' op dend haarde hald, Det revned
i jorden ved. Mand ffal aldrig guld opgrave, Hvor
intet er kommet ned.

25. Mand stal aldrig guld opgrave, Hvor intet
erkommet ned, Dend svend og saa dend stwnnejom
fru De fandtes ret aldrig meer. Drsmt haver sven
den om jomfruen ald nat.

Forklaring.
Ildrageren bedrages her, og endda af en kvinde, hvilken
<«-) strar som Meren paa Pladsen, finder et Raad, hvormed
hun bnnger det tilveje som hun ej kunde med magt
bruger vel sit saver Mcrle, Runer og andet svig, Hannet»
mange endnu meene, at ville tvinge hierterne, naar dog kierlig'
hed allerbest gisr Gienkierlighed , efter det gamle ord.

Vil du elskes , tro kun mig,
Vcrr forst selver elstellg.

Ligesom den Fist Sal gus bedrages af Fisteren, som tager et
Gedfflnd over sig,og dermed fanges/Mcenende Flsteren at vcrre
en Geed, hvilken han gierne kand lide, saa vilde og oenne nu,
der en Hlorte4)am giort det samme ved Usa. Dersom mand
dette paa en anden Maade, efter de Grcrdffe og LatinsteFab,
lers viis, vil udtyde, kunde det saaledes vcrre, at han ligner
hwrten i Rasthed, at oplsbe dend han elffede. Saa som In/
Mer siges, at have laget nu en Tyrs, nu en gylden Reyns
Gejtalt paa, naar han bortfsrde Europa paa et Skib , som
kaldtes Tyren , bevegede Dianam til Kierlighed med guld,
HF. 5. Saaledes siZes de tidt i Edda og andre Sagar/ at have

for
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forvandK'd sig til Srnc ?'g andre Dyvr, naar de
have brugt Magt s Snelhed 03 Smlhed tillige.

Runner kl-ldtcs degan?!cßLsts!ave, hvilke og brugtes til
Tryldcri , hvnron: saa oste udi Viserne og andensteds.

En god Vlllic drageret stort Lces.
Jomfru sender sin allelkieresie bud, Saa sild'

om aftens md; Hvilken svend som mig haver
Fier , han stal i Aften ride. Da kunde jeg vel l'iew
be min stlonne jomfru. Eller: Selv vinder han
jomfruen med stor crre.

2. Hvilken svend som mig haver kier, Alt baade
med tukt og cere, Han stal opvogn' af ssvnen forsti Og
Mle hos mig vcere.

3. Haver han mig i hierte kier , Dassal han i
aften ride, jeg holder min tw jeg haver jcrt> Men
han sial tiden bide,

4. Min hest er tml, og jeg er mod, I aften kand
jeg ikke ride: Du beder hende holde det hunchar lo
dey, Og bie mig huld under lide.

5. Doggikjeg tilmlngodehest/Dog jeg bartmt,
og mod; Saa reed jeg femten sterke mile, For pil
len var saa goy.

6. Jeg gik saa til min gode hest, Forgyldne vare
oemile, Og rccd hen til min siisnne jomfru / Forend
Mig lystet at hvile.

7. Jeg bandt min hest foroven, Alt ved de gron
ne tofte, Saa gik jeg den liden gron-sti, Som lob
til jomfruens Lofte.

8. Der kom jeg til den Portener, Og kaldte han
nem min frende; Han soor alt sm den oversteGud,
At han miZ aldrtz tiende.

9. Jes
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9. Jeg giver dig min kaabe, Ogsiwmin lsvgrs!
stind, Om du vilt ba're mit bud i dag For fruer o,
jomfruer ind. Da kunde jeg vel kiende min sslsnn
jomfru. Eller: Selv vinder han jomfruen med sto
<rre.

10. Ind da komden portener, Og stilledes hai
for bord, Han var snild i tale, Han kunde vel foj
sin" ord.

11. Her holder en svend foruden vor gaard , Han«
klaverer' alle hvide; Hver den svend han haver me!
sig, Han lignes ved Riddere rige.

12. Her holder en svend foruden vor qaard,Han!
hest er abildgraa/ Hoer en svend han haver med ft
Ham stmner blank harnist paa.

13. Den jomfru sprang over breden bord , M!
sswwi i hvide hcrnde, Og saa gaar hun i gaardt!
ud , HM kaldte ham virre sin frende.

14. Gak du dig i stuen ind , Drik der baade nusl
vgviin, ImensjegZanserthsjelsft, OgsamKrde,
guld i ffriin.

15. Hvad ffal jeg i hojeloft Blant drukne bch
mcendvcrre? Hold du mig det du haverjcrt, Jeg ha«
ver stm langt ar fare.

16. Jeg gik mig i hojrloft, leq ffelved som en lp
re; Mitsyevar til den stisnne Jomfru, Bar for dl
andre stor fare.

17. Dend eene bar sll, dend anden mad, Denl
lredle mig hyndet bar, Dend fierde hun mig spM
ad, Hvorfra jeg kommen var.

13. Jeg er en fattig pillegrim,3Eder ej i Fruerstue!
Men hvilken jomfru mig haver kier, Hun komme!
mig vel ihue.

19. Jer ingen pilegrim, Eders stion' er singl«
me
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med guld ; Jeg kano paa eders ojns see, At Z er
en jomfru huld. Da kunde jeg velkjende min stionne
jomfru. Eller: Selv vinder han jomfruen med
stor crre.

20. Der vare vel tredive dragne sverd, Udi det
Brude-Huns, For jeg kunde vinde min stionne jom
fru, Bar derfor til hesten fns.

21. Saa tog jeg den stolte jomfru, Lsfte hende
M min hest, Saa reed jeg af gaarden ud, Som
jeg kund' aUcrdest.

22. Jeg reed hen over de enge, Og over de gronne
lide : De fugle de siunge som nattergal , Og selv va
re vi saa blide.

2). Tak have bolde Hr. Nielus , Han torde det
fuld vel vove, Han forde hende paa sin egen hest I-
Ziennem de lange stove.

24. Han forde hende med crre, Saa listelig gien«
nem den by : Han forde hende til sin egen Zaard,
Der drukke de bryllup paa ny. Da kunde jeg vel
kiende min stionne jomfru. Eller: Selv vinder han
jomfruen med stor «re.

Forklaring.
ttNisd haver fordom bmet den gcveste drik, og efter de Ae

ders Tarvelighed , vidste ej meget afViin at sige , men
lode sig med sit eget bensje. At Misd haver vceret udi brug i
disse Lande, langt for Christi Fsdscl, see vi afK.HaoingsHi«
storie hos Saxo i Fsrste Bog , og i den gamle Rim - Kronike,
prentet 1501. Hvorom tales ogsaa iFru Grimilds Vise, een
af de «loste. Meere derom findes og i denvidtberomteDoct»
Thomas Barthol. Bog om de Dcmffes Lcraedom.

Pilegrim saasom Peregrin, af det Latinske Peregrinus,
kaldtes dend, som übekiendt udi ringe Dragt bessgte fremmede
»g hellige Stader. Bette blev siden til et Adels Navn. Men

Pp Hn
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Her Peder Pilegrim var den sidste Ridder , som bode paa
gested i Skaane.

Fus): Snar, Som stal ud. Fusere (i N.Hirdstraa)mee<
re fremfusende. Jeg er af Dysten fus. (i Visen) Meden thu
est therefter saa meget fus (i gl. Haandstr. Krsnikc.)

Tro ej hver Faver-talende.
Nielus undte stolt Mettelild vel, Saa listelig

ved sig eene: Han haver hende i sit hime saa
tier, Som guld og adle steene. Alt om hun vilde
hannem naade.

2. Herr Nielus lader sig klcrder stcrre, M baade i
roser og lille, Saa reed han til den stionne jomfru, Og
sagde hend' af sin ville.

z. Det var bolde Herr Nielus, Han kom der ri
dend i gaard, Ude staar stolten Mettelille, Varklcrd
i sabel og maar.

4. Her stander I stolten Mettelild, Og vil I vare
min kim, Alle de dage I leve maa, Jeg stal eder el
ste og crre.

5. Vil du mig fcrst' og fsre mig hiem, Da er det
med min ville; Du stal mig aldrig for Hading faa,
Vll du mig end hver dag gille.

6. Min hest kand ikke jomfruer bcrre, Det er ikke
med minville, Jeg agter ej at fore dem hiem, Som
jeg i londom giller.

7. Jeg kand det paa dig vel forståa, Du vilt mig!
have for had; Men aldrig lever du saa god en dag,
Det du stalt mig saa faa.

8. Da ffal jeg sadle min ganger gråa, Og ride stal
jeg tilNom, Og aldrig staltu leve den dag, At jeg
ffal til dig komme.

9. Du haver jo selv din ZatM betalt/ Haner
diZ
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dig pligtig ai bcrrc ; Og vilm ikke komme iglen , Du
maat fuld vel lade vare. Alt om hun vilde hannem

naaoe.
iO. I lover mig stolten Mettelild, I er jaa klar en

lille; Jeg stal vist giore for eders styld, Alt hvad eder
er nl ville.

11. Det da svared den stionne jomfru, Den Rid
der vilde love saa gierne: Heller seer jeg atmaanener

vred , End solen og alle siierner.
12. Den maaned meener jeg eder med, Jeg ha

ver eder ikke saa kier : Gud glemme min Fader og
moder , Som mig have tukted og lcrrd.

iZ. Den Ridder kaste sin ganger omkring, Hat»
reed saa vreed af gaard ; Den jomfru hun ganger l

hojeloft , Hun legte ffak-tavel paa bord.
14. Tak have hver årlig moder, Sm dotter mon

tugte og lcere. Han reed geenesten til Landstings
Fasted hende for hader og are.

15. Tak have den ffionne jomfru, Hun var sm
dydefuld: Dm Ridder reed sig til Landsting , Fa

ste hende med meget guld. Alt om hun vilde hans
nem naade.

Anmerkmng.
jomfruen her retteligen sorsiyder den lsse Kierlighed, og vi!

eyscrtteLidtilUlid. SvsbtiSabelogMaard. Det sy"
nes at denne Vise er ej saa gammel, som en Deel andre hvor

der ikkun ncrvnes maard ; Item, vel svsbt i stind. Og sandelis
gen, jo crldre tider, jo sisrre Tarvelighed i Klcede og Fode.

At faa en for Had eller Hading, Z: som til Slegfred. Det
Barn, som de avlede, kaldtes Hadings barn.

Her og andensteds tales om, at fcrsie sin brud til Landsting/
som det synes at have virret i Brug, maasiee , at der kunde ta
ges Tingsvidne efter, at det ej skulde gaa tilbage, <om ellers
ofte steer.

Pp 2 I.IV.
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LIV.

Mand faar ofte det for gode Ord, som c
for andet.

var Henrik Valmarson, Beder sadle gan-
ger gråa: Jeg vil ride mig op ao land, Og

stue min fcrderne bo. De lege alle dage.
2. leg vil ride mig op ad land, Og lyde paa fugle

sang: Tbi jeg gider ikke hiemme varet, For dagen
giores mig lang.

3. Det var Henrik Valmarson, Han rider i
gronnen lund, Der motte hannem Hen Peder, Alt
om den morgenstund.

4. Vel m odt Henrik Valmarson, Og hvor laasm
i nat? Hvo haver dig de klader givet, Saa vel med
roser omsat?

5. Jeg takker stolten Fru Mettelild, Hun er saa
stlon en Frue; Hun giorde det for sin egen crre, Gav
mig befalning derpaa.

6. Jeg takker stolten Fru Mettelild, Hun boer sig
under oe, Hun med sine jomfruer, Lod dennem med
roser stro.

7- Horl detmine Dannesvenne, I ffulleejlcrn
ye tie : Fanger Fru Mettelild bud fra mig , Hun mon
ne mig hiemme bie.

8. Det var Henrik Valdmarssn, Han kom der
ridend'i gaard, Ude stod stolten Fru Mettelild, Hun
var vel svsbt i maard.

9. Her stander I siolten Fru Mettelild, I er saa
stis« en frue, Laaner mig huus i denne nat, Og bliver
saa min hustrne.

iO. Gll og mad stal vcrre uspart, OZ andet vil
jeg eder give, Men aldrig fanZer I vold over mig,
DZn stund jeg er i live.

ii. Saa
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il. Saa toge de Henrik Valmarson, Fuldte

hanncm i stuen ind, Han var saa sorgend' i sinde,
Og blegnede fast om kind. De lege alle dage.

12. Saa toge de vand og haandklcrde brat, De
sime den Herre til bord ; Hans hu den var af elstoven
mod, Han kund' eo tale et ord.

iZ. Det maldte stolten Fru Mettelild, Og saa tog
hunoppaa: Hor i det Henrik Valmarson, Hvi er
I i huen iaa mod?

14. Hor I det Henrik Valmarson, Gisrer eder
i aften blio , Mine piger stulle eder en Vise kvssde,
Dermed fordrives den tiid.

15. Hor j det stolten fru Mettelild , ler saa stion
en frue : Del ord I mig i aftes sagde, Det ganger mig
clong af hue.

16. Mig er ikke om eders jomfruer , Eller om deres
favre sang ; Det ord I mig i aftes sagde , Gior mig
i hiertst bang.

17. Hor I stolten Fru Mettelild, I give mige
ders tw, Isg vil eder ikke svige, Den stund jeg leve
maa.

18. Hor I Henrik Valmarson, leg veed ej hvad
jeg stal tro; Der er saa mangen som lover!godt, Og
sviger hin anden dog.

19. Jeg beder eder allerkieresie min, I give mig
eders tro , Jeg vil eder aldrig svige, Saa lange jeg
leve maa.

20. Op stod hun Fru Mettelild, Saa smal som
Lilie-vand , Gav hun ham afhiert' og hu Sin tro der
llmr nl pant.

21. Nu haverHenrik Valmarson forvunden lceng
sel og harm ; Han sover nu saa sodelig Udi stolt MeD
tclllds arm. De lege alle dage.

Pp Z An-
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Anmerkmng.

M kvtrde Viser var meget i Brug,og i Synderlighed til Ho
ve og lßorgestuverne, hvoraf de og kaldes Borgcjw

Vl,er. Og der have Me alleneste varet nmnd, men endoas«
ug siunged, (som der

les og l Guds Ord om Sangere og Sangcrster) at de tidt w,
VvergaaetMVlwene, og bleve kallede Smldmocr af Skald)!
Mrs Men Gkioldmoer kaldtes de som bare Skiold og Hiel»,
, Str.den- Hos Grørne, Saffo og Erynna, som kund«
llgnes med Homerus; OgKoriana,somsgange medLyriffl
eller Gangvers, overvandt Pindarus, og tidt var lige ved han

Saa blev K.Sigurd i Norge optcrnd afKirl.
lighed til Tora, en Tjenestekvinde, der han horde hende meael
llsllgen nunge; Der tales og tilforn om een faaledis'

Den eene begyndte en Vise at kvsde
Saa favrt over alle kvinde , os v

Md enLlllie-vaand eller snml Lillicstcngel lignes ofte i Viserill
de som vare tynde og smale i Mioie, hvilket vel haloer

Kvlndekionet.

Hvo ,ln LEre vil crre, bliver meere ared.

var silds om en aften, Og duggen den drei)
vaa, Da lysted hannem Hertug Henrik, Sill

gylden harp at staa. Foroven ved de bierge.
2. Ude stod jomfru Malfred, Og lydde hun derpaa:

Gud gw at Hertug Henrik, Nuvildetilosgaa.
stuld' aldrig sove Foruden i armen min,

Han ffulde aldrig drikke Foruden dcn klare vim.
4. Det var hendes kier fostermoder, Og saa toa

hun paa: kver jomfru Malfred f I faar kun
Mk derfor.

doZ saa liden, Og est saa unger en mo,
HM Mer vll dzg ej mand give? Endnu i disse try

6. Dn ladMtz saa Saa WZer som
jeg
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jeger, OZ var han min i aften, Alt vild' jeg have
hannem kier. Foroven ved de bierge.

7. Ikke vidste zomfru Malfted andet, End de var"
cene to, Og ude stod Hertug Henrik, Og lydde han
derpaa.

8. Op stod Hertug Henrik, Og svarede han der
saa: Bel vorde dig Jomfru Malfted, Men du ha
ver mig saa kier.

9. Det var silde om en aften, Og duggen den
faldt paa, Udlede Hertug Henrik, Af staalden sin
Ganger gma.

10. Det var sildig om en aften , Der duggen drev
over tinde, Da lysted Hertug Henrik, Hin stolte
Malfted at finde.

11. Selv sadled han sin Ganger, Og eene reed
han did, Han tog med sig hverken svend eller dreng,
Han tord' ej paa dem lide.

12. Sadel af solv og bidsel af guld, Saa lagde
han derpaa; Saa reed han den liden gwnsti, Til
Jomfruens dur laa.

13. Stat nu op Jomfru Malfted, Luk mig i hoje
loft ind; Jeg er Hmug Henrik, Den allerkiereste
din.

14. ler eder en vcrldig Herre, I mader for borg'
ogfeste, Jeg haver ikke raad i aften, Alt til saa rige
gieste.

15. Jeg paffer ikke paa din viin, legpasser eypaa
din misd ; Du leg mig i din hvide arm, Kald mig al
lerkiereste din.

16. Legger jeg eder i hviden arm, Kalder eder kie
reste min, Fornemmer det min kier fader, Da vor
ber han mig vred.

17. Jeg haver sprengd min Ganger, For jeg vilde
Pp 4 tale
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tale med dlg, Kommer jeg lkke i aften ind ,
fangerdltnnZ. Foroven ved de bierge

bin Ganger gma, Ej heller
bans stor umage;
spotten paa mm bag.

Valfred, Du lad mig
snmllg md, Saa r.der jeg til dm faders gaard, og be,
verhannemomdig. '

Henrik, I kommer dog
Me md, Mrlbederfaderbg moder, Og dmilf»ver min.

lhuen fta megct
lo derved " Saa hojt hun

22. Tak have jomfru Malfred, Hun torde den
w fvare: Han recd til Hendes Faders

Zaard, Og bad om hende med cxre.

i«mA. Hertug Henrik, For han vildeden
jomfru Me; Fcrste han hende til Landsting, Medalle hendes stenders ville. i,,"""

Jomfru Malfred, For hun var crw
kler Nu erhun en veldig Fsrstinde, Og raader for
Borge fieere. Foroven ved de bierge.

Anmerkmng. '
Sang og yndeligtSpilkand formåa, viseefalleene de

N«nk Z 3 og Amsion, ,!,enend og vo«xe egne. Saw 'K. Erik Eiegods Historie, taler om rn nm /,

SF7d<n7P'luch" '""""" s°" °"""!

I.VI.
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KierZighed er den heftigste Sindets Be
vegelse.

ungen Herre Karl, Fik sot, og syg han
laa , Saa mange mister han messer Og halv

ficere ottesang. I fryder eder baade tlden og stun
den min klmst. Eller : I bier mig under tielden
min kierist.

2. Saa mange mister han meffe?,Og halv sicere ots
tesang , Hans moder og hans soster, De gauge hans
mm til og fra.

z. Foregaar hans fostre to, De hannem ej vekke
torve, Eftcrgaar hans klcre moder, Hun vekker han

nem op med ord.
4. Sig mig ungen Herre Karl, men vi ere eene

her : Er det sot eller sygdom , Hvoraf du ligger nu
der? I fryder eder baade tiden.

5. Det er ikke sot og sygdom, Hvoraf jeg ligger
her, Det er for Jomfru Rigmor, Thi jeg haver hen

de saa kier.
6. Er det Jomfru Rigmor , Den som din hu til

staar, Raad ssal jeg dig tiende, At du hende fuld vel
faar.

7. Jeg haver spurdt hendes fader, Alt med saa
fuld god vllle; Han sagde j?g stulde hend' aldrig faa,

Uden jeg hende lonligengiller.
8. Saa toge de ungen Herre Karl, Satte ham

paa forgyldte sirin, Saa vende de om hanS Ridder
navn, Og kaldte ham liden Kirstin.

9. Det var ungen Herre Karl, Han ganger om
Kirkegaard, Saa hojt da stinner hans hovedguld/

Alt 3ve,L Hz og maard.

Pp 5 ly. Det



602 Danssc KiKNpe-Viscr.

10. Dce var nuqen Herre Karl, Han treen ai)
doren ind; Da maatte de hore hans brynde blåa,
Alt under haus starlagen ffind. I fryder eder baa
de tiden og stunden min kicust. Eller: I bier min
under tlcldcn min timst.

ii. Dct maldte Jomfru Rigmor, Saa listelig
underffilw: Hvo er os den fremmed Jomfru, Som
der kommer gaaend' ind.

12. Det da maMe den tienestemo, Hun var cj
bedre mis: Det er hin liden Kirstin, Ung' Herr Karls
foster af Riis.

FZ. Del var Jomfru Rigmor, rekker strår
haanden fm fig, 8111 liden Kirstin, Her stand' i
sioclhosmig?

14. Hor Iliden Kirstin, Vill stand' i stoelhos
nng i Saa mange viser og eventyr, Bil jeg siden
tcrlle for dig.

15. Saa mange viser og eventyr, Vil jeg siden si
ge dig, Og om Herr Karl din broder, Hvor han vilde
foige mig.

16. Det var ungen Herre Karl,Smiler under ffar
lagen ffmd: Aldrig haver jeg det forre hsrdt, At han
svcg mo eller kvind.

17. Messen var udsiungen, Og hiem da foor den
Hor I liden Kirstin, I dag bliver I min

gissst. '

18. De red' over de enge, Igiennem de gronne sso
ve,Aldng kom liden Kirstins haand, Fm Rigmors
sadelbue.

19. Saa toge devand og haandklced', Og gmge
da tilbord , De brcrnde af elffoven i saa sterk, Og
kund'ej tai' et ord.

20. Det var silde om den aften, Rogen dm faldt
paa,
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pcia, Det var Jomfru Kirstin lil!?, Hun vilde ride
derfra. I fryder eder baade tiden og stunden min
kicrlft. Eller : I dicr mig under tielden min klerist.

2 1 . Hun soor om Gud , Hun soor oln mand, Hull
svor om alle dem, I ffal ikk'i aftcn bort, Og fsige de
drukne hiem.

22. Det var Jomfru Rigmor , Hun lysted' at so
ve gaa ; Eftergik ungen Hcrre Karl, Saa hjerteligt
da han 10.

23. Han drog af hans kiortel , Den var af silke
blaa , Under var han l brynie , Og de var' alle smaa.

24. Det mcrldte Jomfru Rigmor, Ret udaf hier
tens verk: mange Jomfruer haver jeg sect, De
havde aldrig siig en serk.

25. Siger NM Jomfru Rigmor, Men vi er'ee.ne
lo; Er der nogen i verden, Hvortil staar eders al
traa.

26. Der eringen i verden til, Og den min hu til
staar, Foruden hin unge Herre Karl, Den jeg ret
aldrig faar.

27. Er det Herr Karl min broder, Og den din hu
ligger paa, RaaO ffal jeg dig tiende, Du ffal hannem
fuld vel faa.

28< Og er det ungen Herre Karl, Du har i hiertet
saa kier, Saamcrnd ved Jomfru Rigmor , Hanso
der dig alt saa ncrr.

29« Hor I ungm Herre Karl, Hvi vil I mig saa
stcrnde ?, Hvi rced I ey til min faders gaard, Med hog
paa hKnde?

ZO. /Hor I ullgeu Herre Karl, I ffal mig intet
wr' , I gaar blev jeg Noster-given, Med mine elleve
wser.

ZI. Han lagde IH haand paa hendes bryste, 3
ey
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erminhiertens klere; Peng' og guld befaler zeg dig,
Dertil daade hader og crre. I fryder eder baade ti
den og stunden min klerist. Eller : I bier mig under
Mlden min kierist.

Z2. Det var aarie om morgen, Han klcrde sig for
den scng; Stat op Jomfru Rignzor, Om du vilt
i Kloster ind ?

33. .yvad stal jeg j kloster , Icg hat vcrret i Rid,
dcrcns seng, I lave nu fast 11l bwllup, Lader det ey
vare lang'.

34- Der var qlEd' i gaarde, Og end halv meere
Zammen, S'aadrurke de baade bwllup,.Og festens
01l tilsammen. I fryder eder baade tiden og stunden
mm klcrlst. Elier: I bier mig under tieldenmin
kierest.

Antegnelser.
G"l Wer MM af Riis, saanußyenafhannem kaldes

Kar s-Rus eller Kams, ved Tryggevelde i Siell.ind.
Han ftnlEder M, jomH.igburog iK.GZrelsog andre Vi,
fcr; Saa og Odm medßinda svongens datter af Rusland,
Hvorom Saxo i Tredießog. V"'^

De kappedes fordum med hinanden , hvo de fieeste Viser og
Eventyr gnelle kunde, og det den eene efter den anden , som en
hver faldt Nl paa rad. Disse vare mcstendeel lagde sm Kier
l,Ocd og underlige Hcendelser. Gemeenligen var der og no<
get Historist under, eller i det ringeste kunde man lcrre noget
der af, hvorledes Dyderne lsnnedes , men Lasterne straffedes

Rogen, ): Dugen, som opstiger som en Rsg. Otte sang,
Den Sang, som boldes i Morgenstunden. Otta,Ott<rstund 5:
Morgenstund. Ottn .l: tilig.

Hun svor om Ma'nd, nemligen ved Helgenes Eed , som der
endnu siges: Hclllgma-nd. Saamcnw. Nejma'nd.

M"MP'M'M'M''^H'^H'

I..VII« En
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I.VI!.

En Stivmoder , Sielden goder.
HUin fader reed sig op paa land. Bilde til en

Jomfru bejle; Fcestc han sigftaarg en trold,
Det duer ey sanden at dslge. Macttle jeg een med
de venneste fange.

2. Dm fsrste natdestunmcnsiw', Han var min
moder faa biid: Den anden nat derefter kom. Hun
blev min stivmoder striid.

z. Jeg sad ved min faders bord, Og lcgte med
rakke og mynde: Min stivmoder kom mig Zangend'
imod , Hun giorde nn'ne kor saa tynde.

4. Hun stable mig til en liden hind, Bad mig ad
ffovenlobe, Mine syv moeri ulve-lige, Bad hun de
stulde mlg rive.

5. Mine syv moer havde mig saa kier, De vilde
mig ikke rive, Det fortrod min stivmoder, At lykken
ey vcrrre vilde blive.

6. Herr Orm han tiener i Kongens gaard, Han
baren Ridder saa stion, Han sorger for Jomfruen
dag og nat , Den sorg bcrr han i lsn.

7. Hen Orm han reed af Kongens gaard, Og
freden kunde han ey nyde, Reed han sig til rosens lund,
Han agted det dyvr at bede.

8- Herr Orm scetts buen for sit kncr, Han reed den
hind saa ncrr; Hinden vilde ikke for hundene fly, For
hun havde Ridderen kier.

9. De hunde de traade den hind saa ncrr, Saa
hinden maatte da fly , Hun ffabte sig til en liden
fugl, Og fioj saa hoyt i ffye.

10. Han satte snaren paa den sti , Som hinden var
van at gange , Da blev hun for hans HM saa snar/
Han kunde ep fuglen fange,

li. Ned
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ii. Ncddaflsydenlldenfugl, Satte sig paa lin
de-green; Her Orm han stander der neden for, Gac
snare monne han sig vene. Maatte jeg en med d«
venneste fange.

12. Ned fisj favrcn liden fugl, Den braad mon
hende vel smage , Som Herr Orm siar udaf sit bryst.
Den monne saa vel behage,

i). Derefter favrenliden fugl, SattesigpaalM
den sand, Hun blev til saa stion en Jomfru, Son
var ndi det land.

14. Jomfruen siaar under lindegreen, Hun va,
nu lostafmode, HerrOrm han stander saa ncrr der
hos, De kcrre hver andre deres nod.

15. I have tak hin rige Herr Orm, I have,
mig lost af kvide, I ffal aldrig sovnen sove, For
uden hos min side.

16. Tak saa have hin rige Herr Orm, Saa ve!
boldt han sin tro, Maanets dag derefter kom, Lol
han sit bryllup bo. Saa Vinder den svend sin
Jomfru. Eller: Maatte jeg een af de venneste
fange.

Antegnelser.
meldes om Forstavelse til en Hind og Hunde formedM

Trylderi, ligesom Actawn blev afDiana forvendt til en
Hiort. Enddog Dievelen, og onde Menncster ved hannem
lunde tidt udrette store Ting, saa kunde de dog hverken stabe cl<
leromstabe. Et hvert levende Legem er danet eftersin egen
Slirl, og Sicelen kand virke i sit eget og intet andet Legen,; Oa
hvorledes stulde Mennistelige Legemer omvendes til Fugle,
Katte, o.a.s.lade sig tvinge tilat bliveffaa smaa, og doa ey
sormindstes ? Lade sig trenge gennem saa snevre Huller, oa doa
ei fsle Smerte? Saa at det ogsaa er Mm Satans Abespiel
med dette, saavelsom og med Marer, VaMlve og mecre Niat;
hvorom saa meget fortælles af Snorre Sturlesen i Nordsse
Irsnike,ogErikUpsa.l: isinSvensteKwnike,asSnvrre om

K.Ml'
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K. Valnndcr i Sverrig, som ble» kvalt ase« Mare. MenO

laus Magni striver om nogles Forandring ti! VaMlve,
gesom det maatte vcere de vissesie Historier. Scc tllforn 34»

Vift. '
Derfindesidet forrige hundcrt, 162 Eide, Otte Vers

af denne Vije, men Begyndelsen og Enden er borte der / men
findes her.

Hvad duer Kikrlighcd udsn Bestandighed?
Esbern tiener i Kongens gaard, Han tjente

saa mangen god dag; Kongen siog hannem til
Ridder, Og hannem foreninger gav. Nu lam

ges mig hiem af landet til min kierest.
2. Han tiente saa vel sin Herre , Og var hans

geveste mand: Saa gav han ham jomfru Sidsel
lille, Hun var en llllievand.

3. De levde sammen i vintre da, Og vel i vintre
fem: Man storre Kierlighed aldrig saae, End man
kunde hore hos dem.

4- De levde sammen i glade stor, Fast meere end
vintre ni; Man hord' af dem ej vredens ord, Men
fryd og kierlighed fri.

5. Herr Esbern han ganger i gaarden, Han leger
med selvbundet sverd; Saa ofte kom hannem i hue,

Sin lange lorsals scrrd.
6. Her sidder I stolten Fru Sidsel, Og spender

det guld paa teen; har loved,
Staar alt tilbage igien.

7- Nok saa haver I sslv og guld, Som ligger for
inden eders kiste ; I giver eders svend eders erende for,

Eder selv kand jeg ej miste.
8. Nok saa haver I guld og sslv, Som ligger

inden eders ffrin; I lader eders svend hen fare did,
Bliver, himnieqllecherests min. 9. Hor
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9- Hor I stoltes SMelild, I steder cdcrs nuu!
dertil, At jeg maatte holde loftet mit, Jeg snar!

hjemkomme vil. Nu lcwges mig hjem af landet «
min kicrest.

10. Dtt var omen SMdag,Saa hellig vare
tide: Hcr Esbcm rider ell Kirken hcn, Han dyder

ftendcr sine.
11. Haver jcg nogct mod eder brudt, Og vcere

eder til mcen , I hevne det paa mig selv i dag , Og «
paa min hustru ven.

12. Hcn Esbcrn swrde sig rede,Ad stranden lade
han staa, Fru Sidsel grcrd og klagede fast, M
vaade ojne hun jaae.

13. Hun fulde sin Herre til ffibet hen, Md salt
eaare paa kind ; I komme ihu min kiereste ven

Jeg er en frugtsommelig kvind.
14. Hun tog den Herr' udi sin favn, Og bsd han

tusind god nat: I lader eder mindes min crdieHerre
Hure det er mig med sal.

15. Cstu begaved med livsens frugt, I egtestanl
er det steed, Med kierlighed i Kre og tugt, Det Gut

vor HErre vel veed.
16. Gud signe dig min kiereste Ven , Jeg maa dig

lade her hiemme ; I hvor jeg kommer i verden hen<
Jeg stal dig aldrig forglemme.

17. Det varcrdleHerr Esbern, Han styrde sin
snekke fra land, Ad vilden sse han stande lod, Saa

saare brused den strand.
18. Han tankt' ej bon'at blive, Uoen aarog

maanedeen; Det var fulde mten aar, FordenHer
n kom igien.

19. Det var ikke derefter , Maanet foruden een,
Fru Sidsel ganger i hojeloft, Hun foder en dotter

saa ven. Zo, HG
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20. Hanvarborre j attenaar, lameer' og ikke
minde, Saa tager han til at lcrnges, Saa saare

hiem ti! sin kvinde. Nu lssnges mig hiem af landet
til min kmch.

21. Han varbort'l atten aar, Man intetafham
vidste: Nu kand hver tanke, hvad lanchl svar, Fru

Sidsel midlertid friste.
22. Der atten aar forgangen vare , Da ?om

han hicm tilland: Der saaeHcrrEsbern hvor hyrs
den gaar , Og vogter sit qveg ved strand.

23. Hor du gode hyrdemand , Som driver det
qveg for dig: Er nogen enke paa dette land, Dudolg
det ikke for mig?

24. Her er en enke paa dette land, Fru Sidsel
mon hun hede; For atten aar dortdrog hendes mand.

Damistehun ald singlcrde.
25. Hvor lider folk paa dette land, Altbaadefiem

dg nar? Hvor lider stolten Fru Sldselild, Hun er
min hjertens kiere.

26. Bel lider folk paa dette land, Alt baade ude
og inde; Og vel lider stolten Fru Sidseld lild, Hun

er saa dydig en kvinde.
27. HerEsbemsHgte fiux oppaaland/Fraffibet

monne han gaa ; Han sogte sin hjertens lillievand,
sandt hende , gaarden staa.

28. Han havde posen paa sin bag, Og pilegrims
stav i hande; Der han kom i sin egengamd, Sltt

ingen hannem kiende.
29. Han hilsed hende med talen snild, Som hun

detvcrrd mon vcrre: laane mlg buus for Hm Es
berns ffyld, Som er jer hiemns kiere.

30. Det svaredstolten, FcuSidsel lild, Oghends
Md lame paa kind: FuldMrne i vor HEms navn,

Q q For
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For kiere hosbond min. Nu lcrnges mig hiem a!
landet til sin kierest.

91. Her stander I stollen Sidsel lild, I er et,
Frue saa fiin / Lad mig dog en badstue rede, For kim
hosbond din.

92. Selv hendte hun ham luud, Og selv henti
hun hannem vand ; Saa tiente hunHr. EsbeM/
Den fromme, årlige mand.

3Z. Jeg haver en dotter er hans og min , Hun at
ten aar mon vcrre; Men aldrig saae hun fader sin.
Jeg bcrr stor sorg min Herre.

34. Det var stolten Fru Sidsel lild, Hun todi
hans hvide haand: Bcere sig aldrig Ridders navn,
Som lcrnger sig dolge kand.

35. Han klapped hende paa sit bwft, Kaldedhew
de sin hiertens kiere: Nu stal du fange glad' og lyst:
Jeg er din hosbond med crre.

)6. Jeg mig ej lcrnger dolge kand, Din venlighed
mig mon vinde: Jeg er Herr Esbern din ekte mand,
Og du min dydige kvinde.

37. Saa fuldte de Herr Esbern hen, Udi den
Fruerstuv ind; Da lo stollen Fru Sidsel lild, Som
for bar blegen kind.

38. Det var glcrd' i Herr Esberns gaard, All
baave ud og inde : Hans doller blev i stuen mdleed,
Den ffionneste Solen paa skinner.

39. Saa giftet han sindotter, Hun var som!
dagen ven; Han gav hende hin unge Herr Kach
Han var en Ridder saa stion.

40. Nu tcrnk enhver hvad glade stor, Der mon»!
ne vcrre paa fcrrde, Ey nogen storre troer jeg, Hel
kund' i verden vcrre.

41. De levde siden i mangt et aar, I kierligVeb
stand
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stand tillige ; Den ccne den De
blcve frugtbare og rige. Nu langes mia hiem af
landet til min kierest.

42. Et spegel for egtefolk de vare, Hinanden de
vild' ej svige, Dog ffjismis vared i atten aar, De
bleve trofaste tillige. Nu langes den Hem af landet
hiem til sin kierest«

Antegnelse.
Vise haver og en anden Begyndelse saatedes: Fissen

tager sin Fsde i Vand, Og Srnen op under sin Klo, give
GUdenStaaldlnodergod, Naarjeg stalscrltemitßo.

Ligesom Ulysses kom hiem til sin Penelope, efter 2a Aars
' Fravcrrelse, saa kom og Hr. Esbern efter 18 Aars. Begge
Kmmesvm Pilegrime, og gave sig forst tilkiende for Hyrder«
Beage funde sine Hustrun levende i Kydsthed, med Forlsng
sel efter sig.

Esbern siges afAs ?: En Asier , Gud, Guddommelig, og
Bwrn; saasom Asgrim,): Asernes Ulv, eller, Guddommelig
Ulv. Asiel. Gudernes Kedel. Asiake, Gudernes Tiener. As«
mund. Guddommelig Mund. Sv hialpi mier hin helge As:
Nemligen Odin eller Tor. Saaledes sftore Hedningene i disse
Lande. Asgards eller Ashof(son, endnu stal sindes) hvor Aser
ne eller vore gamle Afguder bwde. Asfeld kaldes den Plads hos
P. Diac.hvor de Longobarder behulde Sejer uver de Gepider«

Et godt Skifte og venligt Bytte.
var Herr Peder/ Han reed sig under Oe>

Fested han sig liden Kirsten, Hun er saa ven
<n moe« Thi fryder hmi sig daglig,

2. Fester han liden Kirsten, Alt med saa meget
Md: Det vil jeg for sanden sige, Hun bliver ham
aldrig hnld.

3« Hmlmin kier I er mmhKjeste rO/
Jeg vil nde mig yp ah wnd, OZ lade mit brsUup bo
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4. Jeg siger eder Hr. Peder, Enddog I haver mi,
fcrst; Dog er det bolde Hr. Nielus, Jeg under iIM

tet best. Thi fryder hun sig daglig.
5. Under I Hr. Nielus best, Siger I saa pa

god tro, Skulde vi tilsammen vcrre/ Det blev l
stor uro.

6. Hsr I liden Kirsten, ler min hiertens kiere
Dog maa de best tilsammen vcrre, Tilsammen lyste
at vare.

7. Det var Herr Peder, han ganger ad gade,
frem, Der nwdte ham bolde Hr. Nielus, Saa ve

da hilsid han ham.
8. Vel modt Herre Nielus, Og kiere stalbro

der min: Jeg giver dig min fcrstemoe, Til kiere Hu
stru din.

9. Det svarede Herr Nielus, Ham kom saa me
Zet i hu: Mig tykkis at vcrre et underligt ord, De

du fremfsrer nu.
10. Jeg reed til den stisnne Jomfru, Der jeg hav«

de hende fcrst: Hun sagde du varst den samme svenh
Som hun undte allerbest.

11. Det var bolde Herr Nielus, Tog Herr Pedei
z sin arm: Giver du mig min fcrstemoe, Forvunden

er ald min harm.
12. Giver du migdin fcrstemoe, Baade med gw

de og ro, Da giver jeg dig min foster igien, Vi ladt
vort brollup bo.

13. Giver du mig stolten Mettelild, KierestessD
din: Fuldvel lader jeg mig nope, Hun er en Iom«
fru fiin.

'4. Saagiordededetffifte, SomGUd gav den
til raade, Nu have de begge glcrde og gammen, D

leve med crre baade,
15. Ta
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15. Tak da have de rige Riddere , San vel hulde

de sin tro , De lode baade brygge og blande , Med
jomfruerne bwllupatdo. Thi fryder hun sig daglig.

Anmerkm'ng.
er intet va?rdt, at elsteden, sum en anden haver kier«

Thi tvungen Kierlighed og farved Skisnhed varer ej lams
ge. Den kommer nodig i Armen, som ey haver vcrret i Bar,
men. Og det er svart at node nogen til god Villlie. Hvor
for det er ondtjat give god Villie bort og faac ingen igien :
ladeterenGack, som ssger Kierlighed, hvor ingener, og
„aar en elstes og ey clstes igien, er som een talede, og den an?
dm ey svarede.

Best vindes Kierlighed ved Kierlighed.
lssevel min angest, Og sorgen af mit

bryst; Thi den som haver en lsnlig sorg, Hans
hjerte er jammerlig kryst. HErre GUd lose vel vor
angest.

2. Hen Peder han bad om Mettelild , I fulde
vimre fem : Aldrig kunds hannem den glcede hendes.
Hun vilde ham svare i dem.

). Hsr I stionne Mettelild, Og vil Ivcrre min
kiere ? Alle de dage I leve maa , Jeg vil eder elffe
og crre. HErre GUd lose«

4. Min Broder han tiener i Kongens gaard, han
er en Ridder saa fim, Billsvorge hannem til raad,
Dismindre er sorgen min.

5. Jeg vil ey sporge din broder ad , For jeg haver
ikke stunde: Bil dugiore som jeg beder, Da mod
mig i aronnen lunde.

6. Vill ey fpsrge min broder ad, Og give eder
dertil stunde, Ret aldrig lever I saa god en dag.
Jeg moder i gremnen lunde.

Qq 3 7. Ml
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eders ville, Da stal jeg strive de ramme runer, Ol
saa eders cere hilde. HErre GUd lsse vel vor angest

8« Kaster du paa mig de ramme runer, Og spil
der saa min are, Alle de dage jeg leve maa , Ko
GUd stal jeg det kme. "

9- Saa strev han de ramme runer, Kaste unde
stolt Mettelilles stind: Blodet sprang afnegle-rood
Og taaren paa hviden kend.

10. Der han havde strevet de runer, Og kas
Mttelild til haand , Saa steg han paa sin snekke
Og seglede strax fra land.

11. Det stod i saa lamge, Og vel i vintre tre, M
drig kunde nogen hende glader ste, Saa monne hm
langes i de.

12. Det var stolten Mettclild, Hunsvobersig
stind, Saa monne hun i hsyelost gaa, For Frue,
vg Jomfruer ind.

13. Hil sidder I alle Fruer, Og Jomfruer Mr<
forst; Hvo vil med mzg stande, Og lide baade nol
og toft.

14. Det svared liden Kirsten, Hun svarede I«M
fruen forst: Jeg vil med eder stande, Og lide bM
de nod og lost.

15. Hun gik afhendes faders gaard, Hende B
saa meget til meen : Odenhoved og barfoded, I silke,
serk alleen.

16. Hun gik sig til strande, Og havde saa megen
uro; Selv ganger hun m styre, Liden Kirsten til
re at we.

17. Saa segled dedensiilte soe, Med kummer og
megen baade/M de komms lil det land, Som Hr.
Peder ovemaade.

lB< Kureli

7. Vill ey gisre, som jegbeder, Deterikkeme
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stande paa hojen vern, Og seer han
ud saa vide, Seer han stolten Mettelild: Og snek
ken under hende stride. HErre GUd lose vel vor
angest.

19. Det da var den vagter , Tog over sig kaaben
blaa; Saa gaar han paa det samme loft, Hvor
Herre Peder laa.

20. Her er kommen paa vort land, To saa bo
veste kvinde , Obeuhoved og barfoded, I silke-serk
alleeue.

21. Er her kommen paa vort land, To saa heviste
kvinde, Da er det stisnneFruMetttlild, Du lad

hende snarlig ind«
22. Det var Hen Peder, Han svober sig i stind,

Saa gaar han i boveloft, Forfin kier moder ind.
2g. Hi! sidder I min kier moder, Jer vel svobt i

stind; I hilser vel stolten Mettelild, Hun er Mer
kicreste min.

24. Herr Peder ganger i gaarde. Han rekker hen
de hviden haand: I vcrre velkommen stolt Mettelild,

I dette fremmede land.
25. Hor I det Herr Peder, Hvi vil I mig saa

ilde ? I lokked mig afmin suders Zaard , Ml saa min
«crre spiwe.

26. Hor I stolten Mettelild, I stal det ikke kcrre,
I stal stide starlagen rod, Vi leve tilsammen med crre.

27. Han tog hende ved sin haand, Klapped hende
ved hviden kind; Saaginge de i hojeloft, For hanS

kler moder ind.
28. Det var Herr Peders moder, Klapped hende

paa hviden lmd: Velkommen hid stold Mettelild/
Kler sonnc-hustru min.

29. Hor I stolt Mettelild , I stal. stet intet
Qq 4 kme,
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kicrre; Alle de dage jeg leve maa, Jeg vil eders mo
der vcrre.

. 35. Her Peder tåled'hende venlig til, Og toa hend'
l sin favn, Alt det gode jeg have maa, Dtt'aaaer
vs begge til gavn.

s'. Tak have Herre Peder, Saa vel holdt han
sm tro, Maanedsdag der efter kom, Lod han sit
bryllup bo. HErrs GUd lose vel vor angest.

Amuerknmq.
betydde baade de gamle Bogstave, saavelsomog ad-

ff'.ll'geTryldcri, sonl gemceniigen stecde veddcm Ved
dlsse gwrde Odin Rinde ligesom gal og afvittig; Men i den
Part afEdda, som kaldes Runa-Kapitula, bekiender Odin/
hvor edes han kand vende en Kvindes Sind, og bsjedctti
Koghed; fonzden andre store Ting, sinn han ved Rnnerne
vllve udrette. Der sindes endnu Levninger af denne Uaude«
llghcd hos dem, ssm siges atscrtte Potten paa Ilden efter
Nm
Ram-runer kaldes deafram ):starpsmagende, barst, sterk:
Thl de meentes at have stor Kraft. Ilt er ved ramman Reio
Udraga Ont at drage Reeb eller Kattestrud med den Sterke
Gaxo sBog. Ramme kaldes og Bisrneklo og andet, som er
sterkt til at fatte eller holde noget ' ' "

Kierlighed til dig, jeg kand det ej dolqe;

Frllt'gt mig stedse til Graven vil felge.
Lave han kom fra tinge hiem, For norden,

Hans dotter ganger hannem mod iglen. Nu
ligge alle de aarer ud for borde.

Vcervel kommen kicrre Fader hiem, For norden,
Og hvad var tidend i dag paa ting.

3. Og der var tidend allermest, For norden, Hin
NZe Her Olufhaver dig f<rst>

4' Haver han rige HmOlufmiS W, Oid det
gaal
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Zaar ham til lykke mest. Nu ligge alle de aarer ud
for borde.

5. Her Oluf blev syg under se, Han sender bud
efter sin sestemoe.

6. Du bed hende giore det for hendes dyd, Og ri
de til rmg , Men jcg er syg.

7. Stolt Mettelild svobte sit hoved i stind , Og
gaar i loftet for sin moder ind.

8. Min klere moder, er det stam, At Jomfru ri
der til fcrstemand. .

9. Det er hend' hcrder og ingen stam / at Jom
fru rider til fcrstemand.

«o. Stolt Mettelild leder Ad ganger graa, Saa
sorgende rider hun der fra.

11. Og der hun kom til borgeled, Der staar hans
llwder og hviler ved.

12. Her stander I Fru Siselild fin, Hvor lider
Herr Oluf kier Herre min ?

13. Saa lider Hr. Olufkier Herre din , Han lig
ger nu paa baarcn liig.

14. Hun twd'ikke hans moders ord, Selv reed
hun i Hr. Olufs gaard.

15. Stolt Mettelild ind ad dsrren treen, Hr.
Oluf rekker hende haand igien.

16. Hr. Oluf han taler til smaa dreng sin, Du
hent mig ind mit forgyldene striin.

17. Hr. Oluf scette det striin for kncr, Han gav
sin fceftemoe guld og fce.

18. Han gav hende guld-ringe fem.og ni, Os
wdelsteene i alie di.

19. Han gav hende de braser saa bred, Derfore
blev hans moder vred.

2o> Du holdt op son, du giv ey saa, Du lcrnk paa
Qq 5 dine
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dine sydstende smaa. Nu ligge alle de aarer ud so
borde.

21. Mine de have baadegods og jord, Min kie«
rest sad aldrig over mit bord.

22. Mine fostre have baad' ager og eng, Min kie
rest kom aldrig i min seng.

23. Herr Oluf vendes til veggen saa brat, Han
dode end for midle - nat.

24. Nu ligger Herr Oluf i sorten jord, For nor
den, Hans fcrstemoe lovcd hans yngste broer. Nl

ligge alle de aarer ud for borde.
Anmerkm'uq.

FUuld og Fcr. Vcd Fa> svrstaaes og Penge: Thi de Gam
les Rigdom destod i Fcr elier Kveg: Ligesom de Latmet

have derfor sagt Pceunia a Pccu , Hcrr af Liggeudeftr, Lau,
saje: >: rede Penge. Kisiefw. Sv. Lov.

I.XII.

Af ond Bcgyndche kommer dog sielden!
godt.

og Gudrune, De sade udi deres bure. Del
er jaa favertom sommeren.

2. De sad i deres burer, Stolten Ingefred glck
det giorde , Gudrune grcrd saa ftare.

3. Giorde, Gudnme grcrd saa saare, Hor du
Gudrune kier soster min , Hvi rinder dig taare paa

kind ?
4. KiEr soster min, hvi rinder dig taare paa kind?

Fuld vel da maa jeg kvide, For jeg maa sorgen ilde.
s. KvioeM sorgen maa jeg lide: Hm Ingeftcd

hvad jeg siger dig, Bilt du i nat vcere brud hos mig?
6. Jeg siger hig, Bilt du i nat va're brud for mig ?

M mine brudi-Mder, Saagieme Kiver jeg dig.
7. Brud
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7. Brud for mig, De brude-klcrder giver jeg dig;
Jeg vil give dig meere, M minbrude-rcche.

8. Meere , Ald min brude - reede. Ikke vil jeg
vcrre brud for dig, Uden jeg faacr din scrstemany
lycd.

9. Brud for dig, Uden jeg faaer din brudgom med.
Mig ffcer hvad min HErre GUd vil , Ikke fanger du
mm brudgom til.

iy. HErre GUd vil, Ikke fanger du min brud
gom til. De kladde bruden i silke , Saa ledde de
hende i kirke.

11. I silke, Saa ledde de hende til kirke. Prcrsten
stod i guld- sto, Saa viede han Samsing til sin
brud.

12. I guld-sto, Saa viede han Samsing til sin
brud. De fore over enge og ma-jord , Hvor hyrden
ger med sin hiord.

iZ. Og ma-jord, Hvor hyrden ginge med sin
Hiord. I vogt'eder vel venne maard, Kommerikke
i Herr Samsings gaard.

14. Venne maard, Kommer ikke i Her Sam
sings gaard; Hen Samsing haver to nattergale.
De kunde saa artig om Fruer tale.

15. Nattergale, De kunde saa artig om Fruer
tale. De kunde saa vel det sige , Om han faaer
kvind' eller pige.

16. Det sige, Om han faaer kvind'eller pige. De
vende deres karm i gronnen lund , OZ stifte deres
klcrder i samme stund.

17. I gronnen lund, De stifte deres klcrder i sam
me stund ; De stifte meere og de stifte minde, De
kunde ey stifte deres rosens kinde.

IK. MM, De kunde ey stifte dens rosens kinde.
De
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guld var der uspard.
19. Samsings gamd, Det rode guld var der u«

spard, De satle bruden paa brudechenk, For da bar«
de Riddere stien?.

20. Brudechenk, For da bare de Riddere ffienk,
Det maMe den Leger i sit sted, Migtykkesl er stoll
Ingefred.

21. I sitsted, Migtykkesl er stolt Ingefred,
Hun tog guldringen af sm haand, Den gav hun den
spillemand.

22. Af sin haand, Den gad hun den spillemand.
leg staar her m drukken daare, I tager ey mine
ord til fare.

2Z. En drukken daare, I tager ey mine ord til
fare. Hun tmade den Leger paa sin fod, Blodet gik
af neglerod.

24. Paa sin fod, Blodet sprang afneglerod : In
gen tage mine ord ti! gemme, Forude» min Herre
Samsing alleene.

25. Til gemme, Uden mltt Herre Samsing allee,
m. Silde om aftenen rogen faldt paa, Den unge
brud stulle til senge gaa.

26. Rogen faldt paa, den unge brud ffulle til sen-
Zegaa. Hr Samsing taler til Nattergale, Zfful
le for min unge brud tale.

27. Nattergale, I ffulle for min unge brud
tale; ZHnger en sang tilende, Om jeg haver msei
senge.

28. Sang til ende, Om jeg haver moe i seuae,
Du haver moe i brudeseng, Stolt Gudrune staar paa
gulvet end.

23. Brudeseng, Stolt Gudrun staar paa gulvet
end

De forde bruden i Hx. Samsings gaard , DttrU
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end. Gak af min seng stolt Ingefred , Gudrune kom
igien her hid.

ZO. Ingefred/Gudrune kom igien hsr ind , Sig
mig Gudrune kiereste min , Hvi da rommer du sen
gen din ?

31. Kierest min, Hvi da rommer du sengen din?
Min fader boer ved strande , Hvor ufred lagdes til
lande.

52. Ved strande , Hvor ufred lagdes til lande;
De b,re vel otte mit bure brod, En Ridder der min
crre nod.

33. Mnbure brsd. En Ridder der min are nod.
En af hans holdt min haand> Det var en Rid
der min crre br.nd.

Z4. Holdt min Haand, Det var en Ridder mm
cere vand. Han klappch hende ved hviden kind, Du
sorg ikke aUerkiereste min.

)5-Md hviden kind, Du sng ikke aUerkiereste
min , Det var mine svenne der buret bnd / Selv var
jeg den din <rre nod.

36. Dit bure brod, Selv var jeg den, din crre
nod, Det var mine svenue toge dig ved haand, Selv
var jeg den der dm cere vand.

37. Tog dig ved haand, Selv var jeg den din
cere vand. Ingefred sit for brud hun var, Saa rig
en Ridder i Kongens gaard. Det er saa faur om
sommeren.

Forklaring.
Vise sindes eens lydende i tvende gamle Haandssrev-

ne Bsger : thi ellers ere de gierne u-lige. Dog kaldes den
tene Sslverland i een af dennem. Der vare vel nogKNavn?,
som endedcs paa land, ligesom nogle paa Borg og Gaard,
Men Gudrun var et gammelt Navn , som Adelnm.

Der var fordum meget utrygt at boe ved StrandsidenMdi
Ss?
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var da saa gemcent her udi Norden i

de gamle KlsdstiTder ere bygde oppe i landet/ vidt
kanten. ,

De Mmle have og meget agtet Fugleffriig, liacftm og d«
Romere og Græker ,- Saxo i sin 6 Bog, ffrivcr o:n Kong Frid<
len, som forftoed Svanesang, og Snorre Stnrlcsen i Nordste
Kronlke om H. OlusKyN'e, hvorledes en Bonde knnd e vide ai
Kragegalen/ at Kongcn havde ladet tage hansOxefra hannem,
0. ,. f. Saadant Kragemaal forsiaa vi ej nu : men det man da
v<rre gaaet t«Z , jom i ZEsopi Tiid , da Dyer og Fugle talede,

Ma-M-d ): Eng.-bond. Mader, Enge, disse Ord brua "
endnu paa Landet.

Sorg og Glcede felges 10.
var Magnus Aalegrevens son. Og ald hans

storste harm. Han blev fra sin festemoe dre
ven , den tiid han var et bam. De Aalegrevens
senuer af Laaland beve om freden.

2. Det var DB Herr Lovmand, Feste sig saa
ven en moe; 53er han med hende vilde leve , Da
maatte ban for hende doe.

3. Dcc var Drost Herr Lovmand/ Han lader sit
brollup bo ; Det var Magnus Aalegrevens son, Han
lader sin ganger ffo.

4. Det var Drost Herr Lovnland : ladergiore sit
brollup med crre; Did rider Magnus Aalegrevens
son, Han vil ey hiemme va're.

5. Det var Magnus Aalegrevens son , Han klo
der sine svenne med pms , I silke kladde hansinsmaa
dreng , Der ham stulle vejen viis'.

6. Ind saa kom den llden smaa dreng , Var klad
saa vel i maard , Her holder jaa mange vssbnede
mcrnd For oven ved vor gaard.

?. Her holder saa mangen raffer Ridder, For
oven
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oven ved vor gaard, Foroven ere de i silke, Forne
den i brynde haard.

8. Skarpe ere deres glavind, Og spendt er deres
bue, Vrede ere de i sinde , Og haarde ere de i hue.

De Aalegrevens fonner afLaaland bede om freden.
9. Svared det Drost Her Lovmand/ De ord

tog han i agt: Det er Magnus Aalegrevens son, Han
haver mig lcrnae undjagt.

iQ. Mcrldte det stolten Ellensborg, Og hende
rand taare paa kind : Er det Magnus Aalegrevens

son, Da loder ham mangt i sind.
11. I tager af mig mit hoved-guld, I scrttermig

blant de kvinde ; Kommer han Aalegrevens son, Han
mcm mig intet kiende.

12. Alle sadde Fruer og Jomfruer, De blegned'
under kind , Men mest hin stolte Ellensborg ; Thi hen
de rand taare paa kind.

i). Ind kom Magnus Aalegrevens son, Med
sverd i hbjre hand; Hans bje stod til stolten Ellens
borg , Saa snart han hende sand.

14. Det mcelte stollen Ellensborg, Med taare paa
hviden kind: I ffienker med viin den unger svend,

Her kom i aften ind.
15. Jeg gider ej crdt, jeg gider ey drukked, End

dog I giver mig viin , Fsr jeg faaer eder vunded,
Som er allerkiereste min.

16. Det var Magnus Aalegrevens son , Tog
hende i sin arm : I mindes det stolten Ellensborg, I

var mig given et barn.
17. Mcrlte det stolten Ellensborg, Med tukt og

megen snilde : Mangen gior efter stenders raad, OZ
lykkes det siden vcrr: ilde.

18. Hor du Drost Hm Lovmand, Os nu saa stal
du
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19. Opstod Drost Hsrr Loftmand, Han stol
starlagen rod: Bel op a lie mme Hovmand, So
jeg haver Med brod. De Aalegrevens fonner,
Laaland bede om freden.

20. Det var Magnus Aalegrevens son , Han hu
over bord og benke, Han hug vel femten raffe ma>n!
Vaa mon han til bwllup stienke.

21. End brugte Aalegrevens son, Saa vel sit gol
sverd : Og hug til Drost Herr Lovmand, At han i
en ufcrrd. '

22. Tak have Magnus Aalegrevens son, Sa
vel holt han sin tro: Saa lod han brygge on blån
de vlln , Og strax sit brsllup bo. De Aalegreve«'
ssnner af Laaland bede om freden.

Forklaring. .
som mestendeels ere Fer

Personer. Der ere Markgrever, Landareve,
Valtsgrever ogßurggrever,som sorestodeMark,2, K

D" ' 'om v: have, at ko3
' ""b Tiid, er kommen af Gm<

Kusioffer,bvls Tog mo , Danmark gik hamu m u-Me igen a
Men der tales og om andre Grever , som tilforn om n Toss
greve, det er euFsrste over Troldom esersom3ssbetp e
, Edda og endnu l vort Sprog en Trold. Der findes «X
greve,samt Dikgrave i Nederlandene ( D.gra e paa Enaelst
Forstander for Vongene, iteM for Majgreve er
fornemste blant Majftrerne. Aaleg?eveffriv^ftm i « ga,
melßog er fundet; maastee det kano Od
-Oldefader, Oldermand, 0. s. f. Eller
Aaleholm iLaaland, hvilket han kand hav jed e?W
U Lesber atvme af Laaland M.

" hustru; Hvorom idetforige

Drost haver virret her i Riget, sagvelsom i Norge. Drotset
Ntti

tu doe, For du drevst mig af landet ud > Alt
min fcrstemse.
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mnes at v<xre en anden Bestilling, hvorom i SvensteogNors
steKrsmrer. "

, Lovmand. Var ssr et eget navn, som Falkor Lovmandsen,
o.a.f. Nn er del etßestlllings og felles Navn, Lovmand

' lagmand , som Luven l Norge betjener. Der have fordom v<r
> «tHerremEnd, kaldede de Lovmandserne , son: Voqnsener.A'
lelsencr, 0. s. s. Drost Herr Lovmand tales og om i andre M
scr. Blande V'in. Dette findes ikke sielden. Icgmeener,
chsaasom dc i gammel Tiio lidet eller intet bruate fremmed
Vim, dette stal forstaaes om vores egen, persedaf ZEble, oa
Perrer, hvllkendeda, saavelsom endnu, have vidst at blande
ogtryde med adstilligt godt. ' "
. "/ '""'ke, hvorlcdis denne Selvhevn eraltfun"
en hos de Gamle, da enhver haver selv, uden Lov og Rcrt, vil

det med magt hevne egen Skade eller dse derover, , at
ieheUer vilde tage sig Festemser til , end bede derom, hvilket og
lfterde Tiders Mis holdtes for en priselig Gierning.

Der ere tidt ficere bejle til een Vruud.

'fterr Lave han reed sig under oe, I ere vel baarn,
Der feste han sig saa vcn en mse. Jeg rider

med sagde lon. I binder op Hielm af guld og fol
ger Herr lon.

2. Og feste han brud og forde hende Hjem, I ere
Velborn ; Ridder' og svenne rende dem igien. Her
lider jeg sagde lon.

3. Satte de bruden paa brudebenk, Herr lon bod
dennem vel istienk', Drikker nu flux sagde lon.

4- Forde de bruden til brudeseng, De glemte at
lose hendes snorelenk; Jeg vil lost, sagdelon. Alt
sir jeg hende, sagde lon.

5- Her lon han lutte den dsr saa brat, I sige
Her Lave fra mig god nat ; Jeg ligger her sagde lon,

6. Der kom bud for Herr Lave ind, Herr Jon sos
Wos unge brud din. DetgwrjegsaZdelon.

R r 7, Herr
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7< Herr Lave klapper paa dorren med stind , Stil
op Herr lon og lad os ind. Stadt ude , sagde Jon
I binder op Hielm afguld og folger Hen lon.

8. Han stolte paa dorren med stiold og spiud
Stat op Herr lon og kom her ud. See om jeg gio
det/sagde lon.

9. Maa min brud ej med freden vare, Da stal je,
det for Kongen kcrre. Javel, sagde Jon.

10. Aarle om morgen, det var dag/Hen Lave M
for Kongen at klag'. Jeg vil med, sagde lon.

ii< Jeg havde mig en Jomfru fast, Nu have
Herr lon soved hende nest. Det giorde jeg , sagd
lon.

12. Men I have begge den jomfru saa kier, D<
stulle I bryde herom et spar. Jeg nojes, sagde lon.

i). Der Sool om morgen mon opstaa, Frem
komme de Ridder' at see derpaa. Her er jeg , sagd«
lon.

14. Den forste dyst de sammen-reed, Herr Jon«
hest faldt i kncrene ned. Hielp nu Gud, sagde lon,

15. Den anden dyst de sammen reed, Herr LaV«
fald til jorden ned: Der ligger han sagde lon.

16. Her lon han ganger i sin gaard, Og ude
hans jomfru for hannem staar. Du est min, ftg<
de lon.

17. Nu haver Hm Jon forvunden sin harm, I
ere velborn, Nu sover han i sin jomfrues arm. Alt
fik jeg hende sagde lon. I binder op Hielm af guld
og folger Herr lon.

Anmerknmg.
og Dyst renden, ftl

at indlegge hosFruentimmeret, saavelsom og i and«
sager» Den stal vsre opkommen i Kejser Mftnnels Komne»

TiilV
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Tid,ellcr der Kejser Henrik FnglefEnacr havde ssaged
Ungarer ved Mersedorq , da dette Ridderspil sta! vEl'c indstift
tct : hm!«: haver siden afskaffet sig selv , for Fares og Ulykkes
Skyld, somder>iffororsag?des, foruden det, at det i Pavelig
Lov var forbods Hvorwr Gemes, den Tyrkeste Kejsers
Broder , der han til Rom blev nlspn« hvorledes ham disse
Spil monne besalde, svarede han: Skeer det for Alvor, da
er det forildet ; steer det for Stemt, da er det fm meget. Om
siig Dystrcnden, Spcrr-brypen og Tornmng, findes meget
i gamle Sljcr og Leaender.

I.XV.

Mand ffal bejle til Dyd og ikke Rigdom.

Aden Kirsten sider ved Dronningens bord , med lM
og gode lader; Og vil Hen Peder holde sine ord,

Og Gud vil give mig sin naade ! Hun lever sig selv
med crren.

2. Dertil svared Danffe Dronning: Tig stille,

sig ej saa; Spsrger det Herre Peder, Dn faar km
spot derfor.

3. Meldte det liden Kirsten, med tukt og megen
sinde: Aldrig spotter Herr Peder mig/ Eller nogen
nwe eller kvinde.

4- Det var Donster Dronning, Hun taler til
smaa Dreng sin: Du bed hm ffisnne Fru Mettelild,
For mig i stuven gaa ind.

5. Jeg spor eder Fru Msttclild, Har j det ej for.
ivurd; Herr Peder vil liden Kirsten trolov', Hun er
saa fattig en jomfru.

6. Opstood stwnne Fw Meltelild , Hun var ej
meget glad : Jeg takker hsjligen eders naad' , For
I mig varde derad.

7. Det var Denne Fru Metielild , Tager over sig
starlaZen stind, Saa gaar hun; hsjeloft, For Hm
N Peder ind. Hun lever sig selv med men.

R r s 8. Hen
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8- Her sider du min kiere son, Det har jcg nylige,
spurd, At duvilt have liden Kirsten, Hun er saa fatti,

en jomfru.
9. Hendes fader er dod, hendes gods foredl, Si«

selv kand hun ej ncrre; Saa Peder mit
kiere so«/ Det maa slet intet vare.

10. Hun er saa fattig og faderlos, Hun kand e,
vare din lige; Dronningen vil give dig Herr Stigi

Dotter, Med alle sine borge rige.
11. Jeg takker Dronningens naade, For bruden

med borge rige, Saa kier har jeg liden Kirsten, Jeg
vil hende aldrig svige. .

12. Hendes fader er dod, Hendes gods foredl,
Det kand hun saa lidet volde; Saa mamd min kiere

moder, Den jomfru vil jeg beholde.
13. Er hunen fattig faderlos moe, sig selv kand

hun vel nare; Hun for hendes dyd og ydmyghed, En
Ridders Frue stal vcrre.

14. Liden Kirsten staar uden hojeloft, Hun lydde
paa begges tale, Hendes ojnegrcrd' hendes hime lo;
Hun horde den Ridder saa svare.

15. Det var Herre Peder, Tog liden Kirsten i
arm, Det var Fru Mette hans moder, Hun dode af

den harm.
16. Nu ligger stionneFru Mettelild I jorden bleg

og dod; Mens raader liden Kirsten, For hendes guli)
saa rod. Hun lover sig selv med <rren.

Anmerkmng.
A>erhave og mcrgtiyerc Herrer tagcd ringere Mser til ekte,

Kong Erik i Sverrig, som ferde den lange Krig med
Kong Friderik den Anden, lod sig vie til Karen Mogensdot
ter, og hende offentlige« krone til Svenigs Dronning, end<

deg
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dog hun i nogle nar havde varet hans Boelffab, og ellers var
asringesteog foragtelia Slegt.

Bent Kong Knuds Ssn i Sverrig tog til ekte en Bonde,
Dotter Sigrid den venne, som var overmande dejlig. Hvor
om mere l mine Ordsprogs Anden Part. Jeg vil intet rsre om
Griseldis eller andre i vore Danffe Romainer.

Liden Kirsten holdes vcrrd at kaldes en Ridders Frue. I en
Haandstr. Adels Slegte.Bog findes, at i de wldste Tider, blev
ingen kaldcd Frue, uden hun havde en Ridder, men ikkun
Hustru.

I.XVI.

Siclden paa en ond Begyndelse felger
saa god en Ende.

Uaa Lindholms dierg der stander en lind, Som bug
> nertll)owcn med blade. Hen Effild har lokked

Zen liden Drstm, Sig snart til angest og vaade.
Hcnde beder cn Ridder saa lonlig.

2. Herr Wild han ganger i stuven frem, sit har
niff mon::? han ophenge; Liden Kirstin bad ham vel
kommen hicm, Hvor haver I varet saa lange?

3. Du corstikke vedatsporge, Du torst "ej efter
wg lanqe; En anden jomfru jeg haver fast, Gud
unde m:q hende at fange.

4. Lindholms dierg dctgiver jeg dig, Dertil mine
lnoller ni, En afmine soenne saa ypperlig, Og hvil
en dig lystcr af di.

5- Fra aqcr I ikke lokkede mig, Fra ffovog grott
en eng, Men fra dct jomfru-kloster med svig, Og fra
'nn jomiruiseng.

6. IcZ har stided starlagen ffion, Alt siden jeg nam
ilgange, Jeg trolover ingen bonde-son, En Ridder
Mb zcq vel fange.

7- Dn maat aflegge dit ffarlagen ffion, Og siide
tt vadmel graa, Og gierne trolove en bonde-son,

Rr Z En
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En Ridder du aldrig kandt faa. Hende beder
Nidder saa lonlig.

8/ Det var liden Kirsten paa stand, Hun lad,
der lonttebrev ffrive; Saa sender hun det oppa

sand, Sin kiere moder at give.
y. Ma'ldte det hendes moder sin. Der hun det lm

nedrev saae: Gud naade dig, du liden Kirstin, L
dig faldt Faderen fra.

10. Herr Peder han vari talen saa snar, Ogsu«
rede hende faa: leg mcente hun ej faderlos var, Sa
lcrnge jeg leve maa.

ii. Hen Pedcr han raabte strax paa stand, L
bad legge Sadel paa hest; Jeg vil ride mig oppa

land, Og vcrre Herr Effields gcrst.
12. Herr Pedcr rende saa hastelig, Ogkomsna

tll dengaard, Herr Effild der stod og hviled sig, Ha
var vel svobt i maard.

1 3. Velkommen, velkommen hid til mig, Herr P
der staatdbwder min, Jeg har miod i kiellcr for i),

Der til den klareste viin.
14. Haver du miod i kieldct for mig , Dertil de

klareste viitt / da ville vi drikke bwllup hos diq, M
dig og liden Kirstin.

15» Lindholms bierg jeg hende gav, Dertil miil
Moller ni, Og eett afmine tienere brav, Den lM
befalder af di.

16. Herr Peder blev saa vred i sind, Og drog ft
Ud sit sverd; Om du ikke ekter den liden Kirstin, D<

ffaltu faa en ufwrd.
17. Herr Peder blev grum udi sit Mod; thi to,

han til sin kniv; Mltu ej ekte det crdle blod, D
fal det koste dit liv.

18. Hm EMgav sit minds At han vil!
he!



Fierde Part. 6Zi
de feste; Thi blev der glade, jeg sige vil, Der kom
me strax fremmede gaste. Hende beder en Ridder
saa lonlig.

19. Der kom saa mangen Ridder-Son , Og vn
stede dennem lykke , Dertil saa mangen jomfru stion,
Den brslmpsdag at smykke.

20. Stor glade blev der i gaardenda, Blant
deres stender seve; Herr Wild mon liden Kirstin
faa, I are med bende at leve.

21. Her Estild drak bwllup med liden
Det var stor lyst at hore; Hun blev ham given af
Stiffader sin; Det kunde Herr Peder glore.

22. De drukke bwllup i den gaard/ Oggesterne
vare saa glade z De levede sammen i mange aar,
lMed glade og lystighed baade.
, 23, Nu har liden Kirsten forvunden sin nod/ Og
ald sin lonlig kvide ;Hun faar hver nat sovnen sod, Alt
hob sin kiecestes side.

24. Nu lever hun med glade og fryd, Og haver
forvunden sin harm; Hendes Hjerte var fuldt af are
vZ dyd: Thi sover hun i hans arm.

25. Gud give dem lykke og salighed, Som aren
tfter mon trakte, Og lad den aldrig have fred, Sm
liereste vil foragte! Hende beder en Ridder saa lon
lig.

Forklaring.
/Anddog det som begyndes ilde, endes sielden vel, saa kommer

der dug tidt, som Terentius siger, swrt Venstab asen sitt
Begyndelse. Herr Estild havde lokked liden Kirsiin,agtede og
«t staa Hale i Vand med hende,Mcn Her PederchendesStiffa"
dcr nsddc ham til at ekte hende, og saaledes gisre hende 3Ere
fur Spot. Saaledcs tvinges ham Kierligheden af, og der
bliver omsidcr ct godt Ektcsiab.

Hcc mceucs det Lindholni, som ligger her i Sieland ved
R r 4 Bor?
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!««"?. den store Lind, hvorom tales i den.
?'' riller ere enduu ved Magt, men St<

derne ktendes hvor de 4 havevåret. Den Fabcl om demm

Heg haver fundetienSlegtedog, er for vidtlsftigt her,

I>XVII.
Exempel paa Kvmde-List.

Jomfru Gundelille, Sin moder spurd
hun ad: Maa jcg drikke juledrik, Med ung,

Herr Palle i aar? Der springer ud loven' i sac
Zronnen.

2. Bel maattu drikke juledrik, Med rige Her,
Palle i aar; Saa krcrnkcr han din me, Somw

saa lcrng' eftcrtraar.
3- legM stette derimod, Alt baade huus og aaard,

Atjegvilfaaminkioresvend, Med rige Herr Palle til
bord.

4. Jeg vil Krtte der imod, Baade ager og derti!
eng; Jeg vil faa min kisresvend, Med rige Herr Palle
i seng.

5> Det var Jomfru Gundelille, Huu stulde til kir<
ken fare; Der moder hende rige Herr Palle Han vil
de hende der voldtage.

« 6- Det var rige Herr Palle , Han reed til hendes
larm, Mindte han Jomfru Gundelild, Tog hende i
sin arm.

2- 7- Hor I Jomfru Gundelille, Bil I vere min
klirre ? Alle de dage jeg leve maa, Jeg vil eder Me og

me. Der springerud.
8. Hor I Ridder Herr Palle, I gisre mig inaen

meen. Naar messen er udsiungM/ Sag vil jeq folge
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9. Hor I Ridder Hen Palle, I giore mig ingen

harm, Naar messen er udsiungen, Saa strtter eder
j min karm. Der springer ud loven' saa gronnen.

10. Det var Ridder Herr Palle, Hanrider til
kirkcgaard, Forgyldene vare hans mile, Forgyldene
pare hans spore.

1 1 . Der messen var udsinugen , Og folket foor nu
hiem, Det var Jomfru Gundelille, glemte sig i kir
ken igien.

12. Saa klcrdde hun sin kioresvend, I silke og saa
i maard, Selv drager Jomfru Gundelllle, Sin kio
resvends klcrder paa.

13. Det var Jomfru Gundelille, Tog svob'og
tomme i hcrnde, Saa kisrde hun i Herr Palles gaard,
At ingen hende tiende.

14. Det var rige Herr Palle, Han ganger til hen
gende karm , Minded han Jomfruens koresvend, Han
log hannem i sin arm.

15. Tog han Jomfruens kioresvend , Fuldte ham
i stuen ind , Efter ganger Jomfru Gundelild, Hun
bar hendes kisresvends ssind.

16. Toge de Jomfruens kioresvend , Satte han
nem paa brudebenk, Sclv^gaarJomfru Gundelild,
Til mioden for ham at ffenk'.

17. Saa toge de den kioresvend, Og scrtte han
nem tll bord , Selv gaar Jomfru Gundelild , Og gi
ver sine Heste foor.

18. Alt da sidder hendes kioresvend, Og drikker den
klare viin, Selv gaar Jomfru Gundelild, Og van
der Hesten sin.

19« Det var silde om aftenen, der rogen den faldt
paa, Det var Jomfruens kioresvend/ Han stulde
tll zenge gaa«

R r O 20. Saa
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20. Saa lagde de Jomfruens

desengen ned, Det var Ridder Herr Palle, Ha
dveldes ej lange ved. Der springer ud loven' i fa,
Zronnen.

2t. Det var Ridder Herr Palle, Klapped hau
ved hviden kmd, Wender eder hid Jomfru Gunde
lild: lerallerkiereste min.

22. Jeg er ikke Jomfru Gmldelild, Jeg er hendel
kisresvend; Jeg beder uge Herr Palle, I glore mil
wg'n mcez?.

23. EjM M Jomfru Gundelille, Men er hen<
des kwrewend, Aldrig stMu leende komme, Af den«
ne brudeseng.

24. Det var rige Herr Palle, Han ledte efter gla«
vind og spind, Det da var dm kim'esoend. Han
sprang af vinduet ud.

25. Det da var den kloresvend, Han ud af viw
duet sprang, Der holdtlomfru Gundelille, Alt mes
fitl hengmde karm.

26. Tak have Jomfruens kwresoend, var
hend' alt sia tro, Hau glemt' ikke hendes hoved,
SUld, Ej heller de solvspcuote ffo.

27. Det var Jomfru Gundellld, Kiorde selv sin
karm afgaarde, Det vil jeg forsanden sige, Hun lo
derved saa snare.

28. Det var Jomfru Gundelilo, Hun ffrev de
brev'under oe; Lod sporge Ridder Herr Palle, Om
hendes kioresvend var mse.

29. End giorde Jomfru Gundelild, Hannem
langt storre barm, Hun sendte ham vugge og soobe
klrrde, AlttilsinkiorcsVends barn.

Zo. Det var ludder Hcrr Palle, Han blev i hu
stt saa mod ; Gildet Gud i himmerig, Jeg var i

jorten
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sorten jord. Der springer ud loven' i saa Zron

nen.
31. Saa ofte Ridder Herr Palle, sig ynffte selver

dod, Endnu lever Jomfru Gundclild/ Hun er
saa ven en mse. Der springer ud loven' i saa gron

lien.
Anmerkning.

Gunder afSsdring eller Sbdringsborg (som lig,
ger i AarlMls-Stist i Jylland) udklcrder sin Kudst til

Kruud i stedet for sig / saasonl Tord af Hafsgaard og Lokke
sendte en Mand/at vcere Tossegrcvens Bruud for deresSsster.

I.XVIII.
Ingen ceder andens Mad,

Uden han vil bliv' Uglad,
Lovmand reed sig under se, Dandser I vel

mit ffionne unge liv. Han fwste stolt In
gerlild saa ven en moe. Hun maatte vel vcere min»

2. Hor I stolt Ingerlild under oe , Hvor lcrnge
vil I bie mig moe.

3. I otte vintre fulde , Den niende om jeg stulde.
4. Der otte aar forgangne vare , Stolt Ingerlild

længtes saa saare.
5. Stoltlngerlilds brodre gaar sammen i raad,

Vi ville givte vor foster i aar.
6. Mville give hende rigeHerrTord/ Han har

meere solv end Herr Lovmand jord.
7. Han har meere guld paa brystet sin , End Herr

Lovmand i torgyldene Min.
8. Han har meere gods i arken, End Herr Lov

mand jord i marken.
9. De drukke drollup i dage fem, Ikks vilde bru

den til sengs i dem.
w. Den
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10. Dcn stette dag ad kvcelde, Da toae de brude
med vcrlde. Hun maatte vel vcrre min."

ii. Skal jeg nu til senge gaa, Va folger mig fm,
tll hojelofts dro.

12. De ledte stolt Ingerlild paa hojelofts bro,
Hendes ojne stod' ad salten fiord.

i). HM seer jeg stglene gule og blåa, Dem syde
zeg med mille fingere smaa.

l4. Havde jeg mig en fuldtro ven, Did vilde ride
hen og snart iglen.

15.
tll siranden for Ssster din.

i<s. Herr Pederglk i stadde, Han ffuede soler saa
bolde. Hun maatte vel vare min.

17. Han skuede de gule, Han ffucd de gråa, Den
ftjersie lagde han sadde! paa.

18. Her Lovmand styrer sin snekke til land, Herr
Peder rider paa hviden sand.

19. Hor du Herr Pcdex staaldbroder fin, Hvor
ilder Ingerlild festemoe mm?

2O. Saa lider Ingerlild festemo din; 3 drik
ker hun brsllnp med sin.

21.
M kund' ikke doe.

22. Skam saa saa de vive, Som mig have beded
l llve.

2). Skam saa faadebolgerblaa, At de ikkejloae
mit stld saa smaa.

24. Tig stille Herr Lovmand, Hvi vil du doe, Du
sinder endnu stolt Ingerlild moe.

25. Hor du Herr Peder, Smaldbrodcr min, Bil
du laane mig gråa ganger dm ?

26. Laan mig nu Zraa ganger Saa aivcr
W
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jeg dig goden jmtte min. Hun"maatte vel vare
min.

27. Herr Lovmand hanreed og rende, Sin gode
gråa Ganger han sprengde.

28. Herr Lovmand han kvm ikke for, End der
brande blus for brudchuus dm.

29. Herr Lovmand sprang ind og var ey seen,Stat
Tord her ude, det du faa meen. "

30. Herr Lovmand lukte den dsr saa brat, I sige
Herr Tord saa mangen god nat.

31. Mch
brunen miod og klaren viin.

32. Tolvtonder miod og tolv tonder most, Jeg
giver Herr Tord til bryllupskost.

3). Saa snart kom bud for Herr Tord ind, Nu
sover Herr Lovmand hos unge brud din.

34. Sover Herr Lovmand hos unge brud sin Da
var hun hans for hun blev min.

35. Hansover hos din unge brud, Og giver dig
igien sin soster prud.

36. Saa gierne lover jeg hans soster under oe,
Som han sover hos min fastcmoe.

37. Nu haver Herr Lovmand sin festemoe ven,
Han gav Herr Tord sin jester igien.

38. Der var glade og halv storre gammen, Herr
Tord og Herr Lovmand drukke bryllup sammen.

39. Der kom da glade for sorrig igien, Dandser
I vel mit ffionne unge Liv. Da !)ver forde seld sin
Memoe hiem. Hun maatte end vorde min.

Forklaring.
Aer gisres saa godt et Skifte, at de paa bcqac Sider ere vel

fornsyede. Sec og tilforn i-IX. Vise af liae indhold
Lovmand meenel,at de han bchcdhanui! Live igien.

nåar
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nåar han ellers havde bleoed dsd; hvorom cr mesi-'n
iblant os, og mange Exempler om dcm, som jigcs, ot
faact ligesom til Liveigien paa uy, ug vcrret opvakte fta de
bode, formedelst deres Venners utidige Graad og Hnlcy
Men have doa. austilled sig heel underlige«, fsreud de nogct'
derefter ere hensovede dsde issien. Gaadanne NKvncs hoi
os Gemaldwger. Poeterne give for, at Proser<
pina, formedelst sin Moders, og Eundica for sin Mands M
gemaals styld, maattekomme tilbage fra de dsde, i lige nml
des og i Edda om Balder, der han var dod, sendte Ascm
bud hen om gandste Verden, at alle stulle gmde Balder igici,
afHelvede; Hvllket de og giorde, o,s.f. Ellers fortceller Sa
wnus l sin Forklaring over Ovidii Forandringer , om en of
Vejeren, somvedßonogKlagemaalraabtc sin dsdeHustr«
ill Lwe igien, som levede nogen Tiid derefter og forrettede ad.
sijlllgt, Huuftt. I vore Danffe Viser mcrldes og om Kon«,
Valdemar Scyer: hvilken med de Nwrvcrrcnde igiengrcrdde
Dron. Dagmar. Hvilket tilsammen maa stane ved sit va?rd

De som stulle sammen, komme dog sammen.

han er den gcrveste svend, Som sverdet
kand bcrre ved side, Og hver den dag der A

sten dages , Da lyster hannen, at ride, Saa seldee
hun lyden for hannern.

2. Han rider sig saa aarle ud, Som fuglen uw

derye, Feste han sig stolten Adeluds, Hun er saa
ven en moe.

Z. Han rider sig at bede dyvr, Udi Herr Laves ha,
ve, Lover han stollen Adeluds, Han agter at vilde
hende have.

4- Der var han i ncrtter, Og der var han i to,
Ingen mand det vidste, Og ingen mand det fro.

5. Ingen mand det vidste, Og ingen mand det
fro: Foruden Adeludses tieneste moe, Og der til
hans svenne w.

4. Tok
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6. Torkild tager Jomfruen Han ta

ler til hende med gammen , Det cr stor ynk at stille
dem ad , Som gierne vilde vare tilsammen. Saa
Mer hun lyden for hannem.

7. Det svarede Adeludses tjeneste mse, Hun
kunde daade tugt og are, Torkild I vogter og varer
eder vel , I spilder ikke min lomfmes irre.

8. Svarede det Torkild Tnmdesen, Han ikke af
himet lo: Hm du Wenlllde, Du ffalt det ikke tro.

9. Torkild han lader hende Klader fficerc, Hvor
danne hun vilde dem have , Hver den som som der laa
paa, Lod han med rode guld drage.

10. Meldte det stolten Adeluds der hun de klader
saae, Christ signe alle de Skrabere, Som her lagde
vind oppaa.

11. Christ signe alle de Skrabere som der lagde
vind oppaa, Baade forst og sidst, Torkild Trunde
sen, Som ald den kostning monne staa.

12. Kongen han lader en Herredag giore, Med
Ridder og raffe Hovmand, Og ikke kom Torkld
Trundesen, For Herredagen havde ende.

13» Det var om en Ssndag, Saa hellig vare
de tide, Det var Torkilo Tmndesen, Han lyster
til Kongen at ride.

14. Torkild han kom der ridend' igaard, Og
fremmest for alle sine svenne, Kongen han spurde
hannem selverad, Hvor haver du varet saa lange?

15. Med min hsg og med min bund , War jeg
den i grsnnen lund, hvilken svend som Dyrene vil
bede, Han ffal end tove en stund.

16. Du rider jaa lenge at bede dyvr, Udi Hert
Laves have, Det samme dyvr du lyster at bede, Det
leager dit liv udi Mve.

'7. Jeg
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dyvrlhavc, Du stal fare 11l Island, Alt mcd
Esben Eaa fewcrbizn lyden for bannem.

18. Da svarede Torkel Trundcfen, s>in soarcd
sin Herre med crre; Jeg daver ofte i Island vcrm,
Jeg maatte cnd jrot hiemme vcrrc.

19. Det var Danner Konninq, Han stog sii,
l)aand im"d bow, Han sad alt saa lcrnge, Og tankte
paa det ord.

20. Her er vel de dig ynke, Og ikke forqlemme dia,
Hor det Torkild Trundesen, Til Island stalt du
for mig.

21. Det var Torkild Trundesen, Sin ord kun
de han vel vende, ler min Herre, jeg er eders svend,
Ihvorlvilmigsende.

22. Detvarom en Sondag, Saahclliq da var
den tiid, Torklld han sende sin svend for sig, Bad,
Presten efter hannem bide.

2Z. Det var Torkild Trundesen, Bad sadle sin l
Ganger med cere, Han rider til den samme kirke,!
Hvor Adeluos mon vcere.

24. Det var Torkild Trundesen, Han ganger
ad kirken ind, Hilser han Fruer og stolte Jomfruer,
Saa hcederiig helser han dem.

25. Han taler til Fruer og stolte Jomfruer, Som
hannem stod allernest , Baade forst og sidst stolten A
deluds, Han undte hende allerbest.

26. Det var stolten Adeluds, Hun spurde ad
Moder sin, HvemdaerdttSendigebud, Der stal i
til Island ride.

27. Delsvarede hendeskiereModer, Hun smile
de under sit ffind, Det stal Torkild Trundesen,
Den allerkiereste din.

28. Jeg

i?- legstalfaac dig andel at gi src. End bcdc^
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28. Jeg haver ikke mecre med Torkild, End med
en anden unger svend , HErre GUd lade mig leve den
dag , At Torkild kommer glad igien. Saa feldex
hun lyden for hannem.

29. Messen hun var siungen, Og folket det foer
hiem, og Men Adeluds, De giorde deres
tale saa lenge.

30. Hor du stollen Adeluds, Du ffalt hverken
ssrge eller kvide, En liden stund ikke halveknge, Bil

jeg til Island ride.
31. En stakked reise er snarlig endt, V Island

at ride ; Den lokkes en stakked tud vare lang, Som
baade stal ssrge og qvide.

32. Det var stolten Adeluds, Fuldte Torkild til
Ganger sin, Der hun vende tilbage igien, Da rand
hende taare paa klnd.

33. Der var liden glcrde, De bsde hver andre
gode nat , Saa finge de bor hin blide , De segles til
Island saa brat.

Z 4. Fire af sine svenne , Tog han Mander med
sig, I andre stuldehiemmevcrre, 'At vogte min hier
tens kiere.

35. De vunde op deres silke - segl , Under deres for
gyldte raa, Saa seglede de tillsland/Mindre end
maaneder to.

36. De vunde op deres silke-segl, Dennem bleste
baade vejr og vind, Alt z'ad Torkild Trundesen, Med

haand under hviden kind.
3?. Vejret det bleste og stibcne stred, Og bslgewe

legte for bord, (3?tiUe sad Torkild Trundesen, Han
talede ikke et ord<

33. Det var Herr Esben Snare, Han talede om
dm vind ; Ikke epher segled dm sse i dag/ At Tor-

S s kild
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kild tsr blegne om kind. Saa felder hun lyden f<
hannem.

39. Jeg vil segle en soe med dig, Om tusind ay
den at vcrre, Jeg vil bryde en stang med dig, Foni,
Jomfruers crre.

4O' Saa kastede deres Anker, M pua den hv,
de sand, Torkild og Hsrr Eooen Snare, De trei,
der forst paa land.

41. Mtt udi den borrig-gaard, Da axlededed«
res stind , Og saa gaa de i hoye loft, For IslM,
Konning ind.

42. Hil sidder I Islands Konning, Alt over ede«
brede bord, Konningen udaf Dannemark, Hav,
sendt eder brev og ord.

4). Det var Islands Konning Der han udi bre
vet saae, Saa tog han ud en liden kniv, Og sta
dem udi stykker smaa.

44- Det melte Islands Konning, Hannem ko>
saa meget i hu , For haver man hort saa fattig e
svend , Haver faaet saa rig en Jomfru.

45. Delsvarede Torkild Trundesen, Han sio,
Kongen allernest: Ikke var brevet saa ilde streve!
At I maatte det jo have for lest.

46. Hor du Torkild Trundesen , Fuldvel kiende!
jeg dig, Syv tonder af det hvide solv, Dem stam
de din fader fra mig.

47- Syv tonder af det hvide solv, Det stattedl
din fader fra mig , Otte tonder af det rode guld, Vi
jeg ikke have for dig.

48. Det svarede Torkild Trundesen, Det mest
der han torde, Fuld lidet kand jeg volde der i , Hvai
som min fader giorde.

49- Hor du Torkild Trundesen / Haver du de
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ikke forbon, DecstalHrisen gjelde, Det gamle svim
»ave giort. Saa felder buu lyden for hannem.

50. Det svared Torkild Tmndesen, Det beste
>er ban kunde, Op da voxer den liden griis, Med
»vaffe teender i munde»
si. Alle da finge de Konqens mcrnd, Orlovhiem

lt fare, Foruden Torkild Tnmdesen , Han maatte
!er eene vcere.

> 52. Alle Danner Kongens mand , Fore hiem
hver til sin moe, Foruden Torkild Trundesen, Han
fulde udi taarnet doe.

53- Toge de Torkild Trundesen, Lode hannem i
taarnet ind , Han tamkte paa Fruer og stolte Jom
fruer , Og mest paa kieresie sin.

54. Alle da stode de Dansie hovmand, De saae
«de der ved, Toge de Torkild Trundcsen, Mnde
jannem i taarnet ned.
,55- Det svarede Torkilds liden smaa Dreng, Var
« i kiortel rod, Enten stal jeg folge Torkild hiem,
Gler jeg stal med hannem doe.

56. Hsr du nu Herr Esben Snare, En bon saa
bederjeg dig, Slig stolten Adeluds tusind
Bed henoe ey forglemme mig.

57» Du bede hende dandse og qveds, Og dcrre
Mde glad og fro, Jeg vil inden aar og dag, Med
hende bygge og bo.

58. De vunde op deres silke segl, Under deres for-
Mote raa, Saa seglede de til Dannemark/ Mindre
end maaneder to.

59» Kaste de deres anker, Alt paa den hvide sand,
Oet var Herr Esben Snare, Han treen der forst
'aa land.

60. Det var Hen Esben Snare , Han treen der
Ss H forst
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forst paa land, Det var stollen Adeluds, Hun ra
hannem hviden haand. Saa feider hun lyden j
hannem.

61. Velkommen Herr Esben Snare, Og vilt!
sige mig, Hvor lider Torkild Trundesen, Af lM
foer med dig.

62. Torkild han tienner udi Island, Baade!
Fuld og crre, Han sender eder tusinde gode nat, I
hans hiertens kicrre.

6z. Han bad eder hverken sorge og kvide, I
de vcrre baade glad og fro, Han vis inden aar,
dag, Med eder bygge og bo.

64. Da svarede siolten Adeluds, Og hende m
tåare paa kind, Det raade GUd Fader i himmch
At Torkild bliver nogen Tid min.

65. Det da svared den liden smaa Dreng, <2i
klcrd i klorte! rod, Torkild han sidder udi Island,!
taarnet monne han dm.

66. Torkild han sidder udi Island, Alt inden s<
haarde giemme, Han bad eder for den overste Gll
I stulde hannem ikke forglemme.

67. Er nu Torkild udl Island, Alt udi tam
sat, Det vil jeg for sandingen sige, At mig nyder W
det ad.

68. Sidder nu Torkild Trundesen, Alt inden ss
haarde giemme, Jeg vil mit liv for Torkild vove, I
vil hannem aldrig forglemme.

69. Det var ikke derefter, Maaneder udetN
Det var Herr Stj Jonsen, Han bode for Svi
den aa.

70. Det var Herr Sti Jonsen, Han bad sal
sin hest, Jeg vil ride mig op paa land, Herr Laj
vil jeg Mste.

7i.
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71. Det var Herr Stj lonsen, Han kom der ri

,endeigaard, Ude stander Herr Lave, Han var vel
yobt i maard.

72. Hil stander du Herr Lave, Du est vel svobt i
kino, Du giver mig stolten Adeluds, Den kiereste
»otter din.

7- Det svarede Herr Lave, Han var baade klog
lg smld, Jeg vil sporge min dotter ad, Om det er
»endes villie.

' 74. Hil sidder du stolten Adeluds, Vel er dig du
lever, Dig beder HmStj Jonsen, Og hannem vil
ieg oig give.

75. Hil sidder du stolten Adeluds, Vel er dig alle
Kne dage, Dig beder Herr Stj lonsen, Og hannem
ftlt du have.

! 76. Det svarede stolten Adeluds, Hun svor om
sind og mcrnd ; Det kom aldrig i min hu , At jeg vil
We mig end.

77. Det svarede hendes liere moder, Og svarede
mda saa: Den svend han er i Island, Der hen
des hu ljgger paa. '

78. Den svend han er i Island, Der ald din
lu ligger paa , Bar han endnu af Island, Du
falt hamiem aldrig faa.

?9- Jeg haver ikke meere med Torkild, End med
!n anden unger svend, HErreGUd lad mig levede«
>D, At Torkild kommer glad igien.

80. Det svarede Adeludsts tienestemoe, Og sva
ede hun der til , I giver ikke min Jomfru anden
Md, End hun selv have vil.

81. Fuld snart da svared Herr Lave, Han var en
md saa brat ; Fuld vel giver jeg min datter bort,
)Z spsrg ikke min terne til raad.

S s 3 82. Al-
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82. Aldrig finge de hendes villte , Og awrig ss
de hun ja , Drukke de deres bryllup Den sam
maanets-dag. Saa felder hun lyden for hannem.

83. Drukke dederesbryllup,Altbaademed alc
og gammen, Adeluds og hendes licneste-nwe /
Vidste vel snildhed tilsammen.

84« Det var silde om en aften, Der de fulde bl
den til senge, Stolten Adeluds og hendes moe, 5
gjorde deres tale saa lange.

85- Hor duEllinelild Vilt du vcrrebrud form
Alle de dage jeg leve maa, Fuld vclffaljcglonne d

36. Det svarede EllmMde , Hun svarede j
Jomfru med crre, Gierne vilde jeg det gisre,
eder til villie kand vcrre.

87. Silde om den aften Da stikkede de det saa,<!
lenlild hun ganger til brude-huus, Og stolten M
luds ganger der fra.

88. Det var Herr Sti lonsen, Han klapved bl
de ved hviden kind, Er jeg nu den allerkicreste ,
haver udi eders sind.

89. Det var Ellinelilde Hun svarede sin Jomfru!
vrd,M er I den allerkiereste, Men jeg maa ikke T°!
kild faa.

90. heg vil det aldrig forsvare, At Torkild hat
wlg ej kier, Men det vil jeg for sandingen sige, H
bod mig aldrig u-crre.

9l. Aarle om den morgen, Da stikkede de det ft
Adeluds hun gik til brude-huus, Og Ellen gik der fl
Saa felder hun lyden for hannem.

. 92. Aarle om den morgen, Detfsrste dagen«
lms, Dec var Danner Konning, Han gunger
brude-huus.

9A Jes giver dig det hvide sslv, Og saa det c;«
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Km rod , At du tier kver Herr StjUonsemOm bru
den var ikke moe. Saa felder hun lyden for han-

em.
ls 94- Jeg giver dig det hvide solv, Og saa det rode
Mldbaand, Du tier kver Herr Stj lonsen, Om der
"var tvivl iblant.

95. Have I selv eders hvide solv, Og saa eders
saa rod , I gave mig stolten Adeluds , Hun var

Ka ven eu moe.
96. Er det sundingen du siger for mig, At Adeluds

uner moe, Daffal Torkild Trundesen, Udi Is
znd for bende ikke doe.
97. Drukke de deres bryllup, Saa meget glcrdde

>e dem , Otte dage der efter kom , Da fulde de bru
>m hiem.

98. Det var ikke der efter, Maaneder uden fem,
det var Torkilo Trundesen, Han kom fra Island
>K'M.

s 99. Det var Torkild Trundesen, Han kom fra
Muw hiem , Sterke vare de tidinger, Hannem ginge
Mod igien.

1 oa. Sterke da vare de tidende , Detgiorde Tor
kild alierverst , Det var Herr Stj lonsen Havde stol
en sldeluds fest. '
loi. Det var omenSondag, Saa hellige da

Mc de tide , Torkild han sender sine svenne for sig,
Mad Prcrstcn efter ham bide.
l 102. Torkild han ganger ad kirken ind , Hans
haar det ffmmr som guld, Detmaatte man vel paa
hannem scc, Hans hierte var sorgefuld.

lo). Det var Torkild Trundesen, Han melte et
ord mcd crre, Hvo tog afdet rode guld, Stolt Ade-

plcjde al d^re.
S s 4 104. Der
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iQ4. Dertil svarede den liden smaa Dreng, Og
ftarede han Torkild siia, DetgiordeHerrStjlW
sen, Han bode for synden under aa. Saa felder hi!»
lyden for hannem.

iOs. Messen var udsimMn, Og folket det so«
hiem, Torkild han ganger ad kirken frem, HanlH
ser alle dem.

I O<s. Han taler til Fruer og stolte lomftucr,S°!
hannem stod allernest, Forst og sidst til stolten Ad,
luds, Han uudte hende allcrbest.

iO7. Hor du stolten Adeluds, Og hvad jeg al
spor dig, Bar det med dm Mie, At du brodst tl
mod mig.

ITB. Det svarede stollen Adeluds, Med tugt o«
fuld god sinde; Detgiorde alt venner og stender nn
ne, Det var aldrig med mit minde.

-109. Hor du stolten Adeluds, Og er det m!
din villie, Da vil jeg staa Herr Stj Jonsen ihicl, Oz
dig fra hannem adstillc.

i iO. Hor I Torkild Tmndejen , Det er aldril
med min vime, Den samme GUd os sammen konl
Han kano os bcst adssille.

iti. Hor ITorkild Trundesen , En bon siuld' Z
mig vide , I stal ride op paa land , Om Hcrr Pedel«
dotter at bede.

I i2. I bede ikke om den yngste, I bede ikke on
den crldste , I bede om stolten S'idselllld / Hun er del
allerbeste.

113. I bede om stolten Sidsellild , Hun er back
faur og hvid, Det sige dealleder hende seer, D>
hun er mig saa liig.

114. Hor du stolten Adeluds, For din ssyld
det saa vme DoZ vil jeg dig for sandingen sige , V

W
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fanger hende aldrig kier. Sqa felder hun lyden for
hannem.

115. Det var Torkild Trundefen, Han bad sad
le sin hest , Jeg vil ride mig op paa land. Herr Pe
der saa vil jeg gieste.

116. Det var Torkild Trundefen , Han kom der
ridend' i gamd, Ude stander Hcrr Peder, Han var
vel svobt i maard.

117. Hil stander I Herr Peder, I er vel svobt udi
stind, I gwer mig stolten Sidsellild, Allerkisreste
doller din.

1 1 3. Det svarede Herr Peder / Han var en mand
saa klog : Jeg gaaer mig i hojeloft , Jeg spor min dot
ter til raad.

119. Hil sidder du stolten Sidsellild , Vel er dig
du lever/ Dig beder Torkild Trundefen, Og han
nem vil jeg dig give.

i2O. Dct svarede stolten Sidsellild, Hun kunde
baade tugt og are, Del er ikke godt at love den svend,
En anden daver kier.

121. De finge hendes ville derpaa, Gladelig sagde
hun Ja , Drukke de deres bryllup , Den samme
maantts - dag.

122. Det var Torkild Tmndesen , Han bad jadle
sin hest, Icg vil end i aften > Min kierc moder gieste.

12Z. Dct var Torkild Trundefen, Han spurds
sin moder med are, Hvo stal vcrre den eene Frue , Der
min brud ffal fremfore.

124. Det svarede hans kiere moder, Saa lystelig
under stiud; Du beder hin stolten Adeluds, Den
allcrkiereste din.

i2s. Det var Torkild Tmndesen, Han bad sad
le sin hest/ Jeg vil ride mig op paa land / Hen Stj

Ss 5 lon-
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Jonsen vil jeg gjeste. Saa feldcr hun lyden ft
hannem.

126. Det var Torkild Trundesen, Han kom de,
ridende igaard, Ude staar Herr Stj Jonsen, Han
var vel svobt i maard.

127. Hil stander du stolten Adeluds, Du est ve!
svodtistmd, Bil du vare deneneFme, Der sia!
fore bruden min. 5

128. Lange stod stollen Adeluds, Og intet torde
hun svare, Ja sagde Herr M) Jonsen, Du stal del
gieme gisre.

123. Hun ffar under to silke, Og saa to sindals
vefve, Ingen der til bryliupet kom, Gav bruden
dan Gave.

IZO. Ingen der til bryllupet kom, Der bruden gav
saadan gave, Hun gav hende den ftmme svend, Som
hun agtet selver at dave.

131. Det var stollen Adeluds, Rider Torkilds
brud imod, Silke og saa det rode sindal , Hengde
over gangerens food.

132. De rede over degwnneenge, Igicnnemde
Zronneffove, Aldrig kom Torkilds hvide haand, As
stolten Adeludses sadelbue.

133. Hor du stollen Adeluds: Jeg spor dig under
Oe, Hvad sagde Herr Stj Jonsen, For du varst ikke
moe.

T34. Jeg takker Ellin min tieneste moe, Bruden
var hun for mig, Og hun loste der crrcn min, Der
med hmden hals for dig.

135. Det var Torkild Trundesen, Og smiled han
derved, I aften jral jeg mig vogte, For saadan qvin
de sned.

l?6. Det svared Men Adeluds, Lo listelig under
stznd.
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stind, Hvor finge I de udydelige ord, Hiertealler
kiereste min. Saa felder hun lyden for hannem.

137. Det var silde om aftenen,De fulde druden nl
seng, Torkild og stolten Adeluds, Degiorde dentale
saa lang'.

Hvi stander I hersaalcrnge,Det vorderend
halve verre, I fanger mak af eders brud, Ogjegud
af min Hem.

139. Hielp mig saa sandt den sande GUd,
afsorrig ogqvide, At jeg vilde heller med eder tale,
End sove hos drudens side.

140. Hielp migsaa snart GUdafhimmerig,Baa
de af sorrig og harm , Jeg vilde heller med eder tale,
End sove i brudens arm.

141. Det var stolten Adeluds, Hun drog de spar
lagen sammen, Hendes Sone runde og hiertet grcrd,
Hun giorde detey af gammen.

142. Det var stolten Adeluds, Hun drog ovev
den silke peld, Det veed GUd Fader l himmerig, At
jeg heller laa der selv.

143. Det var stolten Adeluds, Hun lufte den dor
saa brat, Torkild og hans unge brud, Sagde hun
tusind gode nat.

144. Det var Herr Stjlonsen, Afsot og siug
dom laa, Det var stolten Adeluds, Hun B han
nem til og fra.

145. Det var Hr. Sti lonsen, Han meldte et
ord af harm, Det vcere GUd kiart i himmerig, Vi
have ikke sammen et barn.'

146. Dc: svarede stollen Adeluds, Saa listelig
Under ffind, Det daader lige stender din, Og sta-
den bllver min.

147. Det
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147- Det var Herr Sti lonsen, Han vendes til
veggen der vcd, Det vil jeg for sandingen sige, Han
dode i saa siet.

148. Ind saa kom den liden smaa Dreng, Var
klcrd i kioml rod, Et Pater noster for Herr St>
lonsen, Han bad for han var dsd.

149. DetvarTorkild Trundesen , Han floe de
taveldord sammen.- Et Paler noster for hans stel,
han bad/ Det var alt uoaf gammen.

150. Dct var ikke der efter , Mecre end maane
der tre, Det var stollen Sidsel, Hun sodde saa
faur en jon.

Det var stollen Sidsel, Hun var saa venen
Frue, Dct vil jeg for sandingen sige, For hannem
sit liv der locd.

152. Det var Men Adeluds, Hun brsder fine
benke, HErrs GUdFader i hlmmmZ, Han vider
Mig det jeg tenker.

.153. HErre GUd Fader i himmerig, Han vider
mig det jeg tenker, Lad mig vme inden dag og aar,
Hverken moe eller enke.

154' Det var Torkild Trundesen , Han beder
sadle sin hest, Jeg vil nde nng op paaland, Stol
len Adeluds vil jeg geste.

1s s. Det var Torkild Trundesen, Han kom der
ridend i gaard, Ude staar stolten Adeluds, Hun var
vel jvobt z maard.

156. Det var Torkild Trundesen, Han taler til
hende saa brat, Horer I stolten Adeluds, I iamnr
mig huns i nat.

ls?. Hor I ToMd Trundesen, I stander af
cdcrs hest, Vil I have herhjemme, Det er eder
iMrdest,

158- Hoc
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158. Hml Torkild Tnmdessn, I tor ikke andet
tro, Et aar vll jcg efter eder enke sidde, Alt i mit eget
boo. Saa ftlder hun lyden for hcmncm.

59. Det var megen glade, Der de vare komne
tilsammen , De: var alt deres meste sorg , Den soms
mers nat var ikke lang.

i6o. Det qiorde sioltcn Adeluds, Alt men hun
sad saa eene, Gav hun Ellen sin nencstemoe, En af
Torkilds svenne.

161. DetvarTorkild Tmndeson, Og han bad
sadle sin hest, Jeg vil ride mig op paa land, Her
Lave saa vil jeg gieste.

162. Det var Torkild Trundesen, Han kom der
ridend i gaard, Ude stander Hm Lave, Han var vel
svobtimaard.

163. Hil stander du Herr Lave, Duestvelsvobt
i stind, Giv mig stolten Adeluds, Merkiereste dot
ter din.

164. Det svarede Herr Lave, Han var en mand
vel klog, Jeg vil gange udi hojeloft, Og sporge min
dotter ad.

165. Hil sidder du stolte Adeluds, Vel er dig du
lever, Og dig beder Torkild Trundesen, Og hannem
vil jeg dig give. . <-> ».

166. Med min sar og med mm som, Der med
vil jeg mig fode, Jeg vil ikke gifte mig igien, Jeg gi
der ikke haft den mode.

167. Med din sax og med din som, Dermedkand
du lidet vinde, Du ffalt gifte dig igien, Som andre
gode kvinder. . -..

168. Delsvarede stolten Adeluds, Saa gladelig
der hun 10, Det kom aldrig i min hu, At givte mig

l'"' ,69. Ve«
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moder saa, Alt crTorklld den jamme svend, I saah?
jeq aldrig ffmde faa. Saa feider hun lyden
han nem.

172. Saa singe de hendes villies oladch
snM hun ja, De drukke dcris bryllup, Dcn samm
maaned^daq.

i?l. Drukke dederes bryllup, Medlyst og
glade, Der var ikke det rode guld , For de lecme spart.

172. Drukke de deres bryllup, Alt baade med glcr.
deoggammcn. Nu sidde de i megen glEde, DehM
syv ssnner tilsammen. Saa ftlder hun lyden fol
hannem.

Forklaring.
er meget g<rngse: Hvorfor jeg vilde ladede«

van-e l Tallet med de andre. Hvo denne Torkild stal ha>
ve vcrret, kand ey forvist siges. Kong Knud den Store hav<
de een,, som heed Torkild, hvilken forrettede meoct i Engellani,
paahans vegne. Om samme Torkild og maastee kand vcrre
send til Island, der Kongen havde saaet Norge. Men ha
siges, at Esbrrn Snare v«r med, hvilken levede langt der ester,
i Kong Valdemars den Fsrstes og hans Sons Kong Knuds
Tud. Konger l lisland haver ingen Tiid virret, enddog der si.
ges baade i denne og andre Viser; kandstee dermed meentes
den fornemste, som med fleere der forestod Regieringen , og
kunde tllforn vlrre i disse Lande (som ofte steede) og bestaltede
af Trunde, Torkilds Fader. Endogsaa Morten Pedersen,
Abbed af Soor, ffriver, at Herr Esbern var eu saare merkelig
god og dnelig Rlgens Mand, brugt med ald Me oa Roos i
Danmarks Riges Bestilling til lisland ogandensteds.

Ellers i Viserne tzttes tidt lisland for lorsals Land elltt,
Isdeland, hvorhen Esben Snare og reiste med fieere Staald
brsdre, ogkomhlem igien, hvilket bestrives videre med Herr!
Esberns Bersmmelse og Veltalenhed i et gammelt Latinst
Skrift om de Danstes Reyse til det Hell. Land. At han var
Glssel» Norge, glvrstllkiende i N.Krsnike og en Slegteboa
saaledes; Tue Lang under Valdemar den Forste, hente med

sit!

1 69. Det var stolten sweluds , Hun t Ncr til sin
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sit eqeiEkib Esbcrn Snare fta Norge, hvor han var Gissel»
Esbern Snares Fader heed Ekialm Hvide , Forfader Adsir
Rsg: Afhvilkct og andre Excmpler man seer, at de tidt for«
andrcde StaM'Navncne afadstillige Hændelser.
See om hannem tilforn 40 Vise. Sandhed at sige ,da kand
om dette lisland, hcr sindes, intet uden Gietnin
ger frcmfores ; Hvorfor de: er bcsi , at lade det siaae vcd sit
mrd, i Henseende, at udi Viser vi! ey alting agtes saa nsye.

Fordom kaldtes denLitverpur, som kaster/ fa'ldcr Lydden
i Ansigtet.

Synden cm. Hvitftld i K. Erik 6. taler om Hertug Vab
demar for Synden aa, ?: i Synder-Iylland.

At ride ti! lisland, ): At fare, jom i zz Vers forklares
med at sejle. Dc Latiner bruge og det Ord irc , ?: At gaa/
enten detstccr tilsands eller Vands.

Vldt cr Viemod , og underligen kunde
Folk samles igien.

stod mig vcd en bek at toe , Under lide. Der
komme ridende de Ridere fro. Hvor vil I Herr

Hogens sonner udride.
2, Den eene han reed sin vey fordi, Under lide.

Den anden stod ogsnakked med mig.
3. Skion Jomfru, stisn Jomfru trolov nu mig:

Saa godt et guulddaand giver jeg dig.
4- Hvad stulde jeg min fostermoder svare , Naar

hun saae mig det gulddaand havs.
5. Du siig, du gik ude ved strande. Du fandst

det guldbaand paa sande.
6. Hvad stulde jeg svare fostermoder min, Naar

hun seer mig med blegen kind.
7» Naar hun seer dig blege kinder at bme, Da stig

jeg vil dig hedre og crre.
8. Men vil du ikke trolove mig, Da sildig ned og

snak med mig. Hvor vill' I Hen Hogens Sonner
udride. 9> Du
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9. Du scn dig ned paa brede steene , Og siig
ud af smider dine.

10. En aften stund saa var jeg fod, For hmm
gool mm moder var dsd.

11. Den tiid de lagde mm moder i Gray, Z>
ringede for min fader i stad.

12. Der ds lagde min fader i Grav , Daringed«
det for min sodstend i stad.

13. Nu ere de alle dsde, Som mig siulle klcch
og fode.

l4> Saa ncrr som Herr Svend min yngste bw
der. Han satte mig til min fostermoder.

is. Min fostermoder gav mig at di, Fremmed«
Jomfruer lcrrde mig at sy.

16. Fremmede Jomfruer lcrrde mig at sy, lez
lcrrde mig selv til crre og dyd.

17. Det hor jeg nu paa talen din , At du est M
foster min.

18. Vel anminsostertro du mig/ Saahoviste
Ridder giver jeg dig.

19. Soster, foster borst dit haar, Saariige!
Ridder stalt du faae.

20. Glcrd dig , et brsllup ffal dig giores , Unde!
lide ; Det ffal over Dannemark spores. Hvor laW
vill' I HM Hogens sonner udride.

Anmerknmg.
H tnderligen og efter mange Aars borteva?relse finder ogkiei!«

der Herr Svend sin ssster igzen, idet hunfortcrllerha»!
hvorledes hendes Frender vare dsde efter hinanden, saa at del
de begrove moderen , ringede de for Faderen 0. s. s. Hvor D
siaaes den ringen, som fordum kaldes Sielcringen , og maW
steds paa Landet hos os er brugt, indtil for nogle Aar siden!
da , saa tilig Aanden udgik afMennestet, lsbe de strax ti!
Klokken, oa ringte nogen Tiid hen, imedens, efter deres Met
nins, at Stelen soer til Himmels, i^xxl,
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, Mange vove, mm cm gaaer af med
' Byltet.

gengang reed paa Dobresicld, Der drukke Kam:-
per med fuld godt held, I fore jaa vcl vore Ru

.mr, mens oi ey maa.
2. Paa Dooreficlo, Der drukke KiVMper med

, fuld godt held, Der saa drak hanlon Rand, Der
til hin rige Herr Rosen<vmw.

,1 g. lon Rand, Der til hin rige Herr Rosen-vand,
legte staktavel under jkind, De spotted saa man«

,! Zen hovist kvind.
4. Under deres ffind, De spotted saa mangen

«hovist kvind, Hor du lon Rand kier staldbroder
nu, Og jegveed en saa hovist Jomfru.

, 5. Kier staldbroder nu; Og jeg vecd een saa ho
vist Jomfru, Hun er for alle saa ven en moe, Spot-
ler dk hende, det vorder dm dod.

6. Saa ven en moe, du hende, det vor,
der din dod, Hor du Hcrr Jon Rand kler staldbro
der min, Du lad os ride og stue hend.

7. Kier staldbroder mm, Du lad os ride og stue
hend, De lagde sadel paa deres heste, Og rede som
heldle de beste.

8. Deres heste, Og rede som heldte de beste, Og
de komme til den molledam, De stromme afblod
der runde fram.

9. Den molledam, De stromme afblod der runde
fram; Hor du Herr lon Rand kier staldbroder min,

> Hvad betyder os den underlig ting.
z 10. Kier staldbroder min, Hvad betyder os den
! underlig ting, Og det er alle de Ridders blod, Som

haver lidet 11l den Jomfru god.
Ht 11. De

Hxxi.
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ii. De Ridderes blod, Som have ridcd til den

Jomfru god, Hor du Hen lon Rand kier staald<
broder min, Vi vende vore heste og ride omkring. I
fore saa vel vore Runer mens vi ey maa.

12. Kier siaaldbroder min, Bi vende vore heft
og ride omkring . Jeg lader det M for min dsd 5 Jeg
vil jo stue denhoviffeimoe.

iz. For min dod , Jeg vil jo stue den hoveffe mse,
Og de komme til det Zierde, Det var af blodige sm
de. I fore saa vel vore Runer.

14. Det gierde, Det var af blodige soerde , OZ
hver en staver i gierdet mon staa , Der var en dsd
mands hoved paa ?

15. I gierdet mon staa , Der var en dod mands
hoved paa, Hor du lon Raad kier staaldbrM
mi«/ Hvad betyder os de underlig Ting?

16. Kier siaaldbroder min, Hvad betyder os den
underlig Ting, Og det er alt de Ridders hovdey
Som haver bejled tilden stolte Jomfru.

17. De Ridderes hovder, Som haver bejled til
den stolte Jomfru, Og hor du det kier staaldbrod«
min, Vi vende vore heste, vi ride omkring«

18. Kier siaaldbroder min, Vi vende vore heste,
vi ride omkring , Jeg lader dct ikke for min dod , Jeg
vil jo stue den venne moe.

19. For min dsd, Jeg vil stue den venne moe,
Og der de kom til borgeleed, Ude staar Jomfruen og
lener sig ved.

20. Til borgeleed , Ude staar Jomfruen og lw
ner sig ved, Hvi er I saa dierv i sind, At I toml
vove denne rejse hid.

21. Saadierv i sind, At I tone vove denne rejse
hid, Det haver volded o lomftu good / Eders W,
og stionhed stoor. 22. s
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l 22. O Jomfru good, Eders dyd og stionhed
.stoor, Eder at stue er vor attråa, Saa vidt da gan
z ger der savner fra. I fsre fta vel vore Runer mens
vieymaa.

23. Er vor attråa, Saa vidt da ganmr der savner
fra, I vare velkommen Hen Rosenvand/ Oglffal
vcrre min festemand.

24. Hcrr Rosenvand , Og I ssal vcrre min fcste
mand, Eders manddom og store dyd, Kand migaldt
eene give sryd.

25. Og store dyd kand mig alleene give fryd,
De her have vard vaere mig ikke vard, Derfor saa
have de fanged ufcrrd.

26. Vare mig ikke va?rd, Derfor saa have de
fangcd ufGrd , Den Ridder sillde Jomfruen samme
stund, Deres elffov sigtede saa mangelund, I fsre
saa vel vore Runer mens vi ey maa.

Antegnelse.
iNorge siges i Visserne at vcrre beboet ; Det er

saa kaldet af KEMpen Dofta, som der boede, hvorom i
Nordisic Krsnike , og Torarini Latinste Haldan Svartes
D. Nu ere der kun nogle Stuer for de rejfende , nt de derom
Natten kunde forblive.

Mange af denne lomftues Beylere have for deres Frieri
styld sat Livet til ; Men hende behager omsider denne Rosen
vand, eller Lillievand for sm Tapperheds styld, hvorom hun
Ngct havde hsrt. Dette Eventyr er nogct ligt med den
Historie Saxo fortæller om Amlet, og det korteligcn andrages
lgamleKongeKronike , saaledes:

Tha var i Skotland en Drotning saa doh
Hun giorde sina? Bedla? saa meget utol.
Vare the ikke , som hun gad aa,
Tha lod hun hugge them hovedet fra, os.f.

Ligesaa giorde og Kong Gigvar nfGylland, Mcn Gunnure
slid van eu hoy Klippe med Ild omkring , udi Edda. Ellers
fMMes ogsgg adstillige Eventyr fra Mand ti! Mnd on, de

T t H sor^
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fornemste og dydigste Jomfruer, hvorledes de sade paa Gla»
bicrgc og de farligste Steder, hvor ingen, uden storste Bcsvm
lighed kunde komme hen. Der stuldc forst dråbes Kcrmper
Orme/ grumme Dyr og andet Uhyre, forend mand kunde vin
de dem , som kano secs tilforn i Regner Lodbrogs Vise. Slig
findes og om en afMelusince Sostre i den lille Danste Tractc,!
og den stsrreHollanoste, om Melusina, som holdes af nogl,
for en vis Historie. Hvorom i min Danste Boglade videre.

I.XXII.
Det var ep godt, stod det alttid til Mm

nestcne
Kirstenlild tiener i Kongens gaard, Kirstenlil!
«3> af Foyn, Hun slider silke, hun drager maarh
Kirstenlild kanddolge forzde Runer.

2. De Ridder og de svenne dr have hende kieh
Kirstenlild afFyyn, Men Danner Konning trcrdl!
hende aldt saa ncrr.

z. Gud give, liden Kirsten, min Dronning m
dod, Da ffulde du vcrre min festenwe.

4. I lader Danner Kong, I sige ikke saa, E«
pige sin Dronning ey lig vcere maa.

5. Dansten Dronning er venner nåar Hune!
dod, End jeg er i ald mit Skarlagen rod.

6. Danffer Dronning er venner nåar hun er Liz
End nåar jeg meest er sund og kvig.

7. De viste ey andet end de var eene to, Da lD
de Danffer Dronning derpaa.

8. Den Dronning hun heder paa svenne to, Z
bede liden Kirsten for mig indgaa.

9. Indkom liden Kirsten og sicrddes for boorl
Haver min naadig Dronning sendt mig oord?

10. Hor liden Kirsten hvad jeg siger dig, Hvll!
snakked du i gaar med Kongen om mig?

11. M
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ii. Jeg snakked ey andet, saa Gud hielpe mig?
End I var dannes og dyderig. Kirstenlild kand dolge
for de Runer.

12. Dronningen raader med sine frender, Vibille
liden Kirsten stege og brande.

iZ. Bi ville hende hverken stege eller brande, Men
til den-heden Konge henstnde.

14. Vi! han stege og brande hende, Saagierne
lader jeg til mit minde.

15. Dc breve hun ffrev og var ey seen, De stulde
blive liden Kirsten ti! meen.

16. Saa flyde hun dem de svenne i haand, Der
til liden Kirsten den iillicvand.

17. Men der de komme til siranden hen. De
omstrcve dem aNe paa ny igien.

18. At hmi ffnlde vorde liden Kirsten huld , Og
egte hende som var dydefuld.

19. Liden Kirsten kom ind i den Heden Konges
Gaard , Ude stod den Herre var svobtimaard.

20. Forend jeg vilde vare hans viv , Da vilde jeg
lade mit unge liv.

21. For jeg ffulde stig en Jomfru miste , Da vilde
jeg lade mig dobc og kristne.

22. Loverdag aften lod han sig dobe, Sondag
morgen slt brollup gibre.

2Z. Lwen Kirsten ofred det rode guld. Hendes
svenne de ofrede to ffaale fuld«

24« I siger Danner Kongen saa mangen god
liat, Som Himlen er med Stjerner besat.

25. I sige Danner Dronning saa mangt et ondt
aar, Kirstenlild af Fym/ Som linden bar lov og
Kluden bar haar. Kirstenl.ld tand dolge for de
3mucr.

T t 3 An-
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Antegnelser.
kunde dolge de Runer , maastec med andre Runer, lig

som de Finner kunde med en Gan tvinge den anden, o
mand med en Trolddom fordriver den anden. Eller og hun l>,
gik sig for dem , som strcrbte at vinde hendes Kierlighcd, mec>
»ed Runer og Trolderi , end Elskelighed.

De Breve, som stuide tilfsrt hende Dsden, tilfsre henl
Livet og den hsyeste 2Ere, i det de snildeligen omstrives oa ft,
«ndres af hende og hendes Mcdsslgere. San giorde Am!i
vgsaa med de Breve Fenga have givet ham til Kongen i Ei
gelland, hvorom Saxo vidtlsftigcn. Gaadant Ereny
haver og Sim. Majolus i sinLatinsteßog, Hunde-Dm
kaldet.

Denne Hedcnffe Konge, som her omtales, og tilforn i ,!
Vise, kand have vceret en i Venden , eller nest beliggende La«
de/ hvilke vareHcdttlstc, efter at vi havde antaget Kristadommen.

Sielden findes Stumhed hos Kvlndekwnml
roder spurde sosterad, Tidt og mange jmdl
Viltu dig ey mand give i stad. Alt sorger hu«

forhiertekiere sin.
2. Nej aanej, O bwdcr kier, Tidt og manz

finde, Jeg ikke endnu manddogstn cr.
3. Hoi hsrjegdabaadefta og til, Saa ofte l!!

du giftes vil ?
4. Mand siger saa vidt til og fra, Dct erl,

daare, der liid ftetter paa«
5. Hvad var det for en Ridder fim, I morg«!

reedafgaardendin? ,
6. Det var ingen Ridder siin, Det var min dreili

paa hesten sin.
7. Hvad vare der for to par sto, Forleden sen

fm sengen stood ?
8. Dtt variliM t«spar sto, Bet var mine eM

Wsts t». 9. Hvai
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9. Hvad vare det for kinder sinaa, Hin anden dag
,l j din seng laa ? Alt sorger hun for hierte kiere sin.
~ 10. Det var ingen kindersmaa, Deleege-dukker

' hos mig laa.
' 11. Hvad var det for bsrnestrig, Som jeg i

z, morges horde hos dig?
I 12. De bom sig ikke klage saa , Min pige grad

for noglene smaa.
' 13. Hvad var det for en vugge stsn, Som jeg
' har stet hos dig i lon?

14. Det var ingen vugge gev , Det var min lig
- gend silkc-vev.

' 15. Broder vecdstu meere , Jeg veed dig gensvar
" sieere.
z 1 6. Naar kvindfolk fattes svar paa stand , Tidt

og mange sinde. I vester hav da fattes vand. Alt
hunforhiertekiere fin.

Anmerkm'ng.
« K>tt mangler intet, at her jo folger Gensvar paa Tiltale, saa

de Tunge, og een selv bekiender det same hos den Komoediestri
per Nultum loqvZceL uciz merito onmes K.ibemurs
nec mutlim else 6icuut ullam mullcrem ul!u lecul«.

En stridbar Munk.
ljaser et kloster for oven den ffov, Det bcrrer

forgyllcne flsye , Der ligger for de Kamper
tolv , De vilde det kloster fowde.

2. Der lmger for de Kcempertolv/ De villedet
kloster forode', De floge ihiel baade Oren og kior/
Som de Munke stulle have til fode.

3. Munken udafvinduet saae, Der revnet bielker
og mure , Ere de K'cemper ey fleere end tolv / Saa vel
vil jeg dMmn styre. Tt 4 4- Mun-
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-4. Munkenmlertil sin dreng, Du hente mig in
min kolle; Jeg vil mig i stoven gaa, De Kampe
Vil jeg stille.

5. Femten vare de den kolle inddrog, Og fleer,
og ikke ferre , Munken lofte hende med fingre to, Sa«
letttlig kunde han den dcrrc.

6. Munken tog kollen paa sin bag ; Ad stove«
monne han gange, Der modte hannem de Kampe!
tolv , De mlle hannem gribe og fange.

7. De ffrev der Kredsen paa den Jord, Og kval
hver anden en vise, Det vil jeg eder for sanden sigl,
Det var jaa becst en lcjje.

8. Fsrst vog han fire siia voq han fem, Han voz
dem alle tillige. Dct da var den stallede munk, Ha«
lystet da mcere at stride.

9. Det da varden stallede munk, Han lystetdi
meere at spatzcre. Saa gik han ad stoven ud, Sa<
listelige over de h?de.

10. Saa gikhanafffoven ud, Saa listelig ove,
de felde, Der msdte hanncm en graa Twlo, De«
kaldte mand Sivordt Gielde.

11. Estu endnu den sammeMunk, Somgiordl
de Kcrmper våande, Enten stalt du stammelig H
Eller du stalt mandelig stande.

12. Endnu erjeg den samme Munk, Som gior»
de de Kcrmpcr den våande, ikke da vil jeg stammch
fil), Men jeg vil mandclig stande.

13. Det forste stag den Trold han stog, HM
fiog den munk til Plade, Huden imellem hans Hcli
der sprak, Hans klcrder blev blodige ogvaade.

14. Det forste stag den munk han stog, Han stog
den Trold til jord, Ach staln saa fas' den stalled«
munk/ Din kollechuZ de ere store.

15. Holl
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15. Holt nu op du stallede Munk; Og staa du

imigeymeere, Jeg vil give dig solv og guld, Ogder
til Pendinge fleere.

< 16. Munken lob og Trolden krob; De vare end
«da begge ltge hove, Der viiste han hannem etl!idet
Huus , Med femten forgyldte fioye.

f 17. Der viiste han hannem et lidet huus, Med
! femten forgyldte fioye : Der fik Munken baade solo

og guld, Til han vilde lade sig noye.
! 18. Syv lers solv og sov lcrs guld , Lod hani til
, klosteret fore. Nu beder hannem sende en anden ud,
Som kollen kand bedre rore.

19. Det lldde fast ad aften, OZ solen gik til hvile,
Endda havde munken til klosteret, Vel femten velffe
mille.

20. Det lidde fast ad aften , Og solen gik til jor
de, Endda sik munken den fsrste rcet, Som for Abs
beden kom til borde.

21. Femten munke hug han i blod; For vellin
gen var lkke reede. Femten hengde han op i rog, For
silden var lkke soden.

22. Det da meldte den liden dreng, Der grynen
til vellingen hente, Hver gang munken til kloster kom
mer, Da maa vi os saadant vente.

23. Det lidde fast ad aftenen, Og folket ffulde
gaa tll senge. Da slog han ud Abbeden det eene oye,
For han mlde sidde saa lenge.

24. Abbeden ud til sengen lob , Hau torde ikke
lenye bide. Det vil jeg for sanden sige, Han havde
baade last og kvide.

25. Aarle om morgen det var dag, De Klokker
begyndte at ringe, Ikke vilde den stallede Munk,
Hverken last ellcr siunge.

Tt 5 26. End-
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26. Endda gik han op i detkoor, Som Munl
og Nunner var inde, Ingen torde for den st'alled
munk , Hverken lcese eller sjunge.

27. Saa giorde de den Abbed saa from , Alt ti
en munk med alle. Saa blev da sirt den ffalled,
munk, Til Abbed over dem alle.

28. Saa holt han det kloster ved magt, I tred!
de vintre og fieere. Saa dode da deu ffallede mun!
En Abbed over dem alle.

Forklaring.
LAeg indfsrer denne Viise her, fordi den i de forrige Tryk v«

som et Tilheng, lagt til de andre Vlser, Den man v«n
digted efter den Anledning, som findes i den gamle Vise o»!
Munk Broder Alsing, som maav<rre kommen af
Als; Thi de kaldes Alsinger, som dererefodde eller boe.
Tydste Hcidenbuch kaldes han Monnich Mlsan. Ellers havdl
de AandeiigcFcrdrc og fordom virret med i Krig ogHerrcfcrch
Gnasom Turpiu/ Erkebisp i Fraukrigc , een afdc 12 IcvniH
Vg meget bersmt i K.Karls og Holger Danstcs Kronnikei,
Bisp Axel eller Absalon hos os, og Bispen af Msnsier, M
1672, og derefter. Mand haver og hsrot om den Prcrst i K
Zand , som i disse Tider holdt og forsvarede en Fatning saall,
des, at Fienden omsider maatte overgive Beleyringen. Sl!«
er det troligt, at denne Munk, (om der stal va>rc noget oi»!
haver anfort andre mod disseKlosicnls Flsnder, og saaledli
med deres Hielp sdelagd dem.

Dremme ere forftengcllge dog stnnd
dom sande.

vogner om midie nat, Forlalde sine stcrr«
kedromme, Vaagen laa hendes kier moder,

Hun gav det vel i glemme Herr Gode han tal«
med stolten Hellelild.

2. Og jeg gik mig til kilden, Mine hinder der ck
toe; Der kom fiuende .to Nattergale, De begge mW
HM udhug. Z. D
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i, 3. De hugge mig i min side, De hugge mig for
unit bryst ; Alle de lemmer som paa mig var , De va
re saa jammerlig kryst.

il 4. Jeg haver dromt saa underlig, Alt om mit
, eget liv , At jeg blev sonder l mtdie ffaaren , Med unge
Hm Godes kniv.

5. Du vogt dig Hellelild dotter min, Du vogt
digveliaar: Herr Gode han stunder efter men din,
Som falken efter en raa.

6. Det stod saa i lang tid hen, Og vel i manne
der fem, Stolt Hellelild lord' eyvove, Til kirken at
fare idem.

7. Det var om en Søndag, Saa belliae varede
lide, Pl kirken vilde stolt Hellelild, Til kirken vilde
hun ride.

l 8. Herr Gode holder i rosens lund, Han leeger
med sine svenne: Det forste han stolt Hellelild saae,
Da fik den leeg en ende.

y. Herr Gode han rider til hengende karm , Han
mindte hendes mund saa rod; Der blev hnn knyt med
elstovsbaand, Som hende mon tvinge til dod.

10. Stolt Hellelild ganger ud og ind, Hun kla
ger alt saa simre ; Og alt saa spurde hendes moder ad,
I hvad som hende mon stade.

11« Hor Idet min kier moder, Jeg vi!eder sige
den harm: Jeg ganger saa inderlig bunden, Med
Herr Godes barn.

12. Det var ynk i Fruerstue, Saa alle deres
syne der runde , Og mest mcd stolt Hellelild , De lagd'
hende kcvle i munde.

13. Der var ynk i fruerstuve, Ja graad og stbl>
stck> ide , Men mest mcd stoltcn Hellelild, De stare
bmM af hmdes side.

An>
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Anmcrkmng.
/Anddog Drsmme ere forfa'ugellge, og saasom mand vil gl

efter Skyggen, saa all-gevelhaoe desommetids nog
at sede, og betyde noget: hvorpaa kunde gives mangfoldil
Exempler afVerdsiige Historier, at jeg nu intet stal mal!
Vm den Hellige Skrift.

, I.XXVI.

Underligt Sistcrmaal
Karl sider over tavelbord, Oa taler til svw

<V nc sine: I stulle mig cn Jomfru hcme, Del
vennelte solen over skinner. I medcn hall rider M
hende.

2. I stulle leds over lande, Ogoverdcnorde-rH
Og hente mlg en Jomfru ven, Der vel kand VM
mill lige.

3. I stulle mig d?n Jomfru faa, Der vel kali
vare min lige , Er hun dannes og dyderig, Jeg agtei
ep om hendes rige.

4. Bort da rede deDanne-svenne, Baade ove
land og rige, Og de kund' ikke finde den moe, Son
dem lykte vcrre hans lige.

5. Hiem dårede deDanne-svenne, Mt over y<
gronne tvede, Da sunde de saa skion en lomftl,,
Som vogtede bondernes fcr.

6. Det da mcrldte den gamle svend, Han recd
kiortelen rod; Nu seer jeg under lide, Og end saa vc>
en moe.

7. Det da var den gamle svend, Han reed li
bierget ned; Taled han tll den stisnne moe, Bal
hnn vilde folge med.

8- Sig mig nu o ssioune moe, Og sig mig det i
lon: Hvad Adel er I kommen af, I meden I el
saa stion.

9. Hyl'
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9. Hyrden cr min fadcr , Han vogter det fa under

ilide, Selv heder jeg Kraqclnd/ I meden I vil det
«vide. I meden han rwcrmcd hende.

iQ. Revne saa vare bendes klceder, Tilsammen i
Mer smaa; Haac havde hun som spundet guld/

mellem heudes Harder Zaa.
11. Hendes ha!s var hvid som hermelin, Hendes

kinder rojen rod; Bet undrcd' alle deDansteHov-
mcrnd , At hun ffulde lide den nod.

,! 12. Det da var den gamle svend , Svobte hende
i skarlagen smaa ; Saa lofte han hende saa listelig,
Alt paa sin ganger graa.

13. Vill' l mig saa bortfore, Saa brat og over
fuus? Lader mig paa marken blive/ Og genne det fce
til huus.

14. Hor I det min ffionne jomfru, I stal hver
ken sorg' eller kvide ; Jeg for eder af landet ud , Saa
mg en Ridder at give.

15. Kladde de hende i silke, Og saa i ffarlagen
rod; Det vil jeg for sanden sige, Det var saa ven
enmo.

16. Kladde de hende i silke, Slog' over hende
ffarlagen stind, (Haa sulte de hend' ihooeloft, For
unge Herr Karl ind.

17. Det var ungen Herre Karl, Han klapped
paa hyndet blaa : Hor I det min stionne jomfru,
I hviler her lidet paa.

18. I sige mig nu min ffionne moe, I mens vi
ere saaeene, Hvad for Adel er I af, Men I er
moe hin venne?

19. Herr Karl heed min Fader, en Ridder kak
og kion, Fru Brymal heed min moder, Selv heder
jeg Adelbrun«

20. Jeg
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20. Jeg var mig saa liden, Og end saa lide,
en maard, De Bender flog min fader ihiel, Ka

ste hannem i ormegaard. I medens han rider mo!
hende.

21. De Bsnder floge min fader ihiel, Derd,
mod hannem stride, Min moder blev af landet

Mig selv til sorg og kvide.
22. Min moder blev af landet fort, legveedst

om hun er dod; Siden varjeg hos de bsnder, Ogll
have mig opfod.

2). Det var ungen Herre Karl, Klappcd hend,
ved hviden kind; I stal hverken sorg' eller kvlde,

er allerkiereste min.
24. Ml Gud udi Himmerig, mig give dertil evne

Da stal jeg inden maanets dag, Dig over de bon«
der hevne.

25. Vil I mig over de bonder hevne, Det e>
mig ikke imod, I staane bondens hustru, Hun va,

mig altid god.
26. Tak have ungen Herre Karl, Saa be

holdt ban sin tro, Maaneds dag der efterkom,
han sit bryllup boe. I medens han rider mo 2
hende.

Antegnelse.
Vise kommer meget overeens med den anden Kong

Vise (den 4de i dette hundret) og med den, som
der hos findes, ja denne übekiendte mol heder ogsaa Krage.

De have da ikke beyled efter got Navn og Rygte, som
ilt stee, men de sunde ogsaae ligesom i den fsrste Verden,og
Samson siden , dem , som behagede deres Syne vel, og meere
sndsom deres Orer.

Om Ormegaard, see femte Vise, om Kong Regner.

I^XX^VIi»
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I""" I.XXV!!.
,< Gammel Kierllghcd wer dog ikke, Fryd
l frys ikke.

var ungen Herr Svend Dyring, Han raa-
de med Moder sin, Jeg vil mig udride, Herr

Magnus brud igien. I dag tager svenden sig orlov
,udaf herren.
' 2. Bil du dig udride, Herr Magnus brud igien,
'Jeg beder dig for denallersoersteGud, Du stynder
dig snarlig hiem.

Z. Delsvarede unge Her Svend Dyre, Hanreed
dm brud imod, Silke og det sindal sort Hengde ned
for heste-fod.

4. Alle da rider de brude-folk, De rider udi en
mg Foruden Herr Svend Dyre, Han rider saa
langt omkring.

5. Det var unge Herr Svend Dyre, Han rider
ud med den strand: Bidselet udaf det rode guld,
Det stinner udi hans haand.

6. Det da meldte stolten Ellcnsborg, Hun smiler
under stind, Hvo er os den unge svend, Der dra
ger bolden kind.

7. Det da svared den stionne Jomfru, Der bru
den sad allernest, Det er hin unge (Avend Dyre,
Der rider den hoye hest.

8. Er det hin unge Herr Svend Dyre, Der rider
iden hoye hest, Det veed Gud Fader i Himmerig,
Han under mig af hiertet best.

9. Alt da rider de brudefolk, De ride deres heste
i beede, Foruden unge Herr Svend Dyre, Han leder
ester sit stede.

10. Tager jeg mig et hiunde selv, Tager jeg mig
en stol, Jeg vil sidde for bruden i dag, Og ffyvle hen
de for den Soo!> 11. Det
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11. Delsvarede brudens fader, Og faa tog h
paa, Du sidder ikke for min datter i dag, Gak hell
saa lange ber fm.

12. Icg haver vcxrct i Paris , Iblandt de man«
folk, Alt haver minmngc, Varet for nng eutolk^

i). DuhavcrvEretiDans, Iblandt faa manZ
folk, Alt haver din Tunge Giort dig tll en ffalk.

14. Ind kom unge Herr Svend Dvre, Skiot,
M hendes faders ord, Saa tog han stol i hend«
Scrtte jig den brud imod.

15. Det lldde fast ad aften, Hver ffulde seng«
soge, Alt spurde Herr Svend Dyre, Hoorhcmo«
nal ten ffulde ligge.

16. Foruden for den hoyclofts broe, Og nede,
for de tinde, Der stal Hen Svend Dyre, Omnai
ten under ligge.

17. Silde om den aften, De fulde den brud ti
seng, Udgik Herr Svend Dyring, Han rusted sin
Hovmcrnd.

lB. Drager ledersharm'ff paa, Og saa ede«
brynie blåa, Saa stulle I med fuld got mod, Hl,
til det brudehuus gaa.

19. Saa fulde de den unge brud, Hen til d
brudehuus, Frem gik Herr Svend Dyring, Ha,
siukte det Hope blus.

20. Saa teender de op de voxkerte ny , Og ft
de hoye blus, Saa fuldte de den unge brud, Tild
brude-huus.

21. Det svarede brudens moder, For hun v«i
hastig og gram, Hvo flukte ud de brude-blus, Hel'
re Gud give ham stam.

22. Delsvarede Herr Svend Dyring, Hantoj
de ord tilsig, Jeg stutte ud de brude-blus, Bande«
Kemig. 23. S
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23. Det var ungen Svmd

lr.bmoen wppcn blau, Saa lofte han hende sag liste
lig, 'Alt paa sin ganger graa.

V 24. Somme de lukte op brudchuus-dsr, Og
, monne blus optank; Den herre han tog den
!<,brnd med magt, Ad stovcn monne han rende.

5 25. Dcrhankomirofcnslund, Der lod hansig
K hore : Haocr tak rige Herr Magnus, I seer os al
t,, drig meer.

26. Saa reed han Zennem degronneffove, Alt
over de qwnne enge, Alt kom han til sin moders
Mrd, For folket gik til senge.

27. Mod hamglk stolten"fruMettelild, Saa vel
wrsvobtimaard, Saa vel favner hun ungen Hm
Gvend Dyring, Og saa hans unge brud.

28. Tak have Herr Gvend Dyring, Saa vel
holdt han sin troe, Han forde hende til sin egen
Gaard, Han lod sit bryllup boe.

Anmertning.
bruges alt Tagcrctten, som lamge udi Christendommen

V varede , indtil den ende! igen blev afiagt. Dog her er
Brudens Villie saa god som hans , der tager hende.

Baade Leeg og La?rde rejste fordom mest til Paris, hvoraf
disse kaldtes Paris-Klerker. '

'

Den Dsdes Igienkomst.
Dyring han rider sig op under oe, Vare

jeg selver ung, Der faste han sig saa ven en
lwe. Mig lyster udi Lunden at ride.
' 2. Tilsammen vare de j syv aar, Og syv bom
tilsammen faar.
' 3. Saa komder doden paa det land, Der dode

deylig lilliewand.
U u 4- Svend
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4. Svend" da rider sig op under oe , Han fast

sig atter en anden moe. Mig lyster udi lunden at ride
5. Han faste hende moe, Han forde hende hiem

Men hun var baster og meget grim.
6. Der hun kom agend i gaard, De syv bon

stander med modige taare.
7. De smaa dorn stoed med sorrigfuld mooh

Hun stolte dem bort alt for sin fod.
8. Hun gav de smaa born ey 01l eller mad, Oz

sagde: I stal lide hunger og had.
y. Hun tog fra dem det bulster blaa, Og sagde.

I stal ligge i bare straa.
10. Hun tog fra dem de store voMls, I stalnl

ligge i morken huus.
11. Om aftenen silde der bornens grad, D>

horde deres moder under mulden ned.
12. Det horde den kvinde under jorden laa, For

vist maa jeg til mine smaa born gaa.
Ig. Den kvinde gaar frem for vor HErre at staa,

Og maa jeg til mine smaa born gaa.
14. Hun bad ham saa lange, Saa han loi

hende gange.
15. Og du stal komme igien inden hanen gal, E!

lenger du borte blive stal.
16. Hun stod op sine modige been, Derrevned

mum og graa marmorsteen.
17. Der hun gik igiennem den by, De hunde d

tudde saa hoyt i sty.
18. Der hun kom til borge-led, Der stod hendel

eeldste dotter ved.
19. Hvi stander du hsr kier dotter mils, Og hvol

er det med smaa sydstende din.
20. Vel er len kvinde baads.favr og fim , Mel!

intet er I tier moder min- 21. Hvol



Ficrde Part, 675
21. Hvor stulle jeg va're favr og sim, legharvss

ret dod, dcrr blegen kind. Mig lyster i Lunden:e.
22. Min moder var hvid med kinder rsd, Men

du est bleg og ligner en dod.
23. Hvor ffulde jeg! vare hvid og rsd, Saa lam-

Ze haver jeg vcrm dod.
' liuen md, De smaa born

med tame paa kind.

25. Det cenehun bosted, Det andst hun flette.
Det tredle hun lofte, Dct fierde hun lette
. 26. Det semte hun sette paa sit stisd, Og ga»
det af sin dl saa sod.

Hun bad Eldste daatter sin; DubedSvend
Durlng gaa til mig ind.

28. Der han kom i stuen ind, Hun talte til ham
med vreden sind.

29. Jeg levnte efter mig baade 01l og brod, Mine
smaa born lide hungers nod.

30.. Jeg levnte efter mig bulster blåa, Mins smaa
born llgge i bare stråa.

Zi. Jeg levnte efter mig de store voMs, Mine
Ma born ligger i morken huus«

Skal jeg tiere hiem ti! jer gaa, Saa kranken
lykte stal I saa.

33. Det svarede liden Kirstin i sengen laa, M
>ral jeg vare dine born god.

34. Hver gang de horde de hunde gise, Saa
Hvedeborneneoll og brod.

35- Det forsts de horde den hundeglam, Saa
Mes de for den dodes gang.

3.6. Det forste de horde smaa bunde tude; Var
eg selverung; Saa frygtede de forden dode der

M'g lyster i lunden at ride. Eller: Favre ord
Mr svangt et hime» Uu 2 An,



DanffeKicempe-Viser.676

Antegnelse.
<?>et var maastee denne hans Husirn , som nu dsde. Ml

her opregnes idel Papististe Fabler. OmdedodcsGc
komst, at spsrgc sig Forlov af vor HErre om Hanegalen,
s. m. Denne eene vilde jeg dog indfsre afsiere, sonl jeg haver,
lige Overtro/ at mand herafkand sce, hvad for lyr Biidfarcls!
Msrke de fordum have fveved udi. Ellers om Hanegal,
haver mand og andet andcr!cdcs,>nemlig atDAdningen ey <,
tede den sorte eller hvide Hane, men ikkun dcu rsde , om hvilki
han sagde:

Nu gal Hane't oenrsde, Til Jorden stunder den Dod
Derfor lege/endnu helst rode Haner til.

Dyrer og Dyringer have vårret fornemme Adel , og e>
endnu til.

I.XXIX.

Kierlighcd medforer Sorg.
/Zlttolten Ellensborg s?andcr i hoyeloft , Og seer hl

ud saa vide / Hisset scer jeg Hen Oluf, !
gronnen lunde at ride; Thi sorger hun for hannei
i saa lonlig.

2. Hissedseer jeg Herr Oluf, I grsnnenlund «
ride, Give Gud Fader i Himmerig, At han vil!
ride hid.

Z. Det var stolten Ellensborg, Og raade hu
med sin Terne, Og hvad ffal jeg Hen Oluf sval!
Han beder mig alt saa gierne.

4. Svare hannem vel med tugt ogcere, I svai
hannem som I hannem kand, Han er den allerkiel!
ste i eders hu, For nogen verdens mand.

5. Det var Hen Oluf, Han kom der ridend
Zaard, Ude stander stolten Ellensborg, Hun var»!
svobt i maard.

6. Her stander I stolten Ellensborg , I giv!
mig eders lro, Jeg vil eder elste og crre/ Skille ed
ved stor uro« 7« Sl!
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7. Slig er I Herr Oluf for andre Mamd, Som

e,Solen for LiusetjStierner, Havde I ikke veyed min
Morbroder, Jeg troloved eder saa gierne. Thi fors
eger hun for hanncm i saa lonlig.

8- Jeg vil give eder guld og solv, For kiere Mor
»roder din, Og dertil don og kncefald, Med Dannes

,«mcrnd paa ting.
« y. I tiger kiere Herr Oluf, Og siger I ikke stig
ord, Jeg haver eder i mit Hjerte kier, For nogen
der lever paa jord.

~, 10. Saa listelig de samme stund, De gave hver
'andre dcrcs noe, Saa de hver andre vilde elste, Den

de levde baade.
11. I ffynder eder Herr Oluf, I drag er afdenne

Mrd/ Kommer Herr Magnus min drodcv hism, Icg
, flygter det ilde gaaer.

l2. Saa sorgende vare deunge to, De bode hver
! andre god nat, Give det Gud Fader i Himmerig, At
de maatte findes brat.

!Z. Det var Herr Oluf, Han rider i gronnen
lund, Der moder hannem Herr Magnus, I saa
snaren stund.

14. Ve! msdt Herr Oluf, Hvi rider du mig i
mod, Og du haverveyed min Morbroder, Du bodst
mig aldrig bod.

! 15. Jeg vil give dig guld og solv: For kiere Mor
broder dm, Og dertil bon og kncrfald, Med Dan-
Incmcend til ting. ,''

16. Du har veyed min Morbroder, Du bodst
Dig aldrig bod, Og du haver troloved min Soster,
Gav mig der aldrig for ord.
« l?. Jeg haver trolovet din Soster, Baade for

og are, Og alle de dage jeg leve mqa, For bro-
Per vil jeg dig vare. Uu 3 18. For



678 Danffe KiEmpe-Wsser.

18. For nder Herr Oluf: Med sine jvenn?jm
Efter nder Herr Magnus, Med felmcu rasse ho!
"and. Thl sorger hun for hannem i saa lsnlig.

19. Toge de Herr Oluf, De buqqe banncm sii
smaa, Alt som de lille linde lov, Der under lindei
laa.

20. Det var Herr Magnus, Han binder si
fterdet ved side, Og saa mon han saa snarlig him
Tll sin soster ride.

21. Det var Herr Magnus, Kom i sin eZe,
gaard, Ude stander hans klcre Soster, Hun va
vel svobt i maard.

22. Bcrr velkommen Herr Magnus, Og kier,
broder min, Og hvad for diur da du bideh
Enten Hiort <llcr hind.

23. Ingen diur saa haver jeg bidcd, Enten
bel eller maar, Men jeg haver bided den tamm
ylort, Som var i vor gaard.

24. Haver du veyet Herr Oluf, Og giort miz
denne vee, Net aldng stal du leve dm daa, At d«
nng glad ffal see. <" «

25. Men du haver veyst Herr Oluf, Og gio«
wlg den mode, Da ffal jeg mig i kloster awe , Q
sorge mig selv til dode.

26. Tie kvar min kiere Ssster, Og lad bortfm«
din kvlde, Jeg ffal give dig deu rigeste Ridder,
«r i dette Rige.

27.
sin ganger gråa, end zcg vilde have den rigeste Ridoch
Der jeg kunde nogensteds faa.

28. Det meldte stollen Ellensborg, Saa sami
fine hcrnder monne vride; Du viste min broder jeZ
lrode dig best, Hvi vilde du mtz saa svige?

29' Dl!
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29. Da ynkedes Herr Magnus / Udover den store
nsd , Havde jeg den Elffovs sorg vist , Han stulds

ikke blevet dod» Thi sorger hun for hannem i saa
lonlig,

ZO. O Herre GUd i Himmerig, Hvi vilde du
mig saa plage, At min allerkiereste stulde falde fra

mig, Og jeg siulde sorgen drage.
31. Den jomfru hun sorger saa saare; Hun sor

ger sig selv fra sinde, All for sin allerkiereste, som
hun havde mist, Hun kunde hannem ikke sinde. Thi

sorger hun for hanucm i saa lonlig.
Anmerkmng.

/Kllensborgs egen Broder Magnus af utidig Hevngierig-
hed (som hcr i den ny plantede Kristendom lamge var bru

gelig , ligesom tilforn i Hedenstabet) ihielstog hendes Feste»
mand , og dermed sa?tte hende i stig en ssrgelig Tilstand, som

hun ey kunde forvinde , forend Doden aisr Ende derpaa.

Kierlighed udstaar sin Prove.
LedingsMENd lagdes under se, Der Ms

villien min. De tretted' om saa venen moe.
Hun lover hannem sin tro.

2. Jeg tor sime ved mit guld saa rod , Liden
Kirsten Dotter ey Normands dod.

3- Jeg tor satte ved min hvide Hals, Liden Kir
sien er Herr Normand ey falff.

4. Herr Normand stosd og horde derpaa, End
stal jeg pwve begge deres ord.

5. Herr Normaud kladde sig i silke rod, Og lag«"
de sig ned, som han var dod.

6. De Kongens mand styrde dsres sneke til land,
Liden Kirsten ganger paa hviden sand. Hun lover

hannem sin tro.
Uu 4 7.Vce-
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7. Bcerer velkommen I Kongens Mmw,
har eder lildt i Ledningen hen. Hun lover Hanna

sin tro.
8. Saa haver os liidt i Ledningen hen, AtvihO

mist en mand saa ven.
9. Bihave mist saa fin en mand, Hin ung

Nordmand saa heder han.
10. Liden Kirstin stud og horde de Ord, Hm

daanede vel ti gange tll jord.
11. Er dct nn jluzdt Hcn Normand er dod,

bygger over ham en kirke saa rod.
12. Muuren afgraa marmorsteen, Og gravena!

det hvide hvalsbeen.
13. Jeg st'ai hans kiste med solv bcflaa, Og salte

forgyldte bogstave oaa.
14- S'aasigedealle som der gaa fram, Derlig-

Zer liden Kirstens fcrstemaud.
1 5. Herr Nordmand knnde ey lide den harm^Stod

vp/ tog hende ti gang i arm.
16. Tak have Herr Nordmand, Han holdt sin

tro , Med me lod han sit bryllup bo.
17. Tak fta have den ffwnne Jomfru, For hm

var hannem saa huld og tro.
18. Nu haver den Jomfru forvunded sin harm.

Der vises villien min. Hun sover hver nat i He«
Normandy arm. Hun lover hannem sin tro.

Ammrkmnq.
Kierlighed er tidt übestandig hos mnngc , og lang

forksler den lidt, saa secs her alligevel et andet
Exempel, at Hun alvorlige« ssrger for Herr Normand , hml<

let Navn haver fordum, og endnueretStamme-Nam,«
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I.XXXI.

l' Folk kunde tvinges til Frvqh
De stuuc overtales til Kienighed.

Hbfdkng han sider paa RanNse, Minhiew
lild rojsn er mm klere, Taler han om en ven

nemoe, Men hanmm vindes Nved.
2. Jeg vll mlg nde op under se, Og fcesie Inger

lemsteg , Saa ven en moe.
g. Det foared den svend i kjortelen jort, Den

,Zomftu hnn er gioen bort.
4- Det svarcd den svend, som han stod nest, Herr

Magnus haver den Jomfru fast.
5. Forend hnn stulde blive Herr Magnus viv, For

jkal det koste mn unge liv.
6. Og sit

liv ey for mig spare.
7. Torkllo han soor om Gud og mand, Bruden

ikke kom fta kirken end.
8. Hor dn Torkild kier staldbroder min, Vilt du

laane mig gangeren din.
9. Bllc du stifte din' klcrder med mig, Alt mit

smykke giver jeg dig.
iO. Jeg qior det ikke for gave ellerguld, Jeg sviger

Ae Herr Magnus , han er mig huld.
11. Vilt du stifte kloder med mig, Liden Kirsten

lnin søster giver jeg dig.
12. De fuldes gennem den Zronne lund, De stifte

deres klader i samme stund.
13. Endnn du haver stift klceder med mig, Lad

Wig l dag stenke for dig.
14. Nu haver vi stift klader med are/ Lad mig

Ml wr drnden bare.
Uu 5 15 De
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Ken Karl Hofding var. Mens hanncm vindes livet.
16. Han reed frem for den brudeckarm, Hc

havde deraf bande gla'de og harm.
17. Dc forde bruden i Herr Magnuses gam

Der er ikke guld forl egeren spard.
18. De satte bruden paa brude-bsnk, Karl Ho

ding gaar paa gulvet at stienk'.
19. Kar! Hofding ban luder over breden VA!

Han taler til hende et ffeMtfom ord.
20. Hvad heller vi! I vwre Herr Magnus mo

Eller I ml folge mig til Ramfoe.
21. HeZlcr viljen folge eder til Ramfoe, End i«

Vil vcrre Herr Magnnfto moe.
22. Forend jeg vilde vare Herr Magnuses vil

Da vilde jeg vove mit unge liv.
23. TiZekveralleMcrrrste, siig ikke jaa, Et bl

dre raad jaa ville vi faa.
24. Silds om aftenen mm fale paa, Den M

brud Wer at sove gaa.
2s. De fulde bruden til brudeckng, DronniW

fuldte hende selv der hen.
26. De fuldte bruom ti! Senge, Karl Hsfdil!

dval ey lcrnge.
27. Karl Hofding han i den brude-seng fpraw

Han siugte ud lid lius med hoyre haand.
28. Det meldte Dronningen og hun blev vrw

Hvo siukke lius mand ssal ved sce.
29. Hvem er Nlding ibrude-huus, Som »

for den unge brud lius.
30. Jeg er ey Niding, jeg vil have den mye, H

heder Karl Hofding til Ramfoe.
31. Dronningen talmilsine moer, Hvo lM

hmt stig undettm? Z 2. w

15- De ride uvi bnweffar/De vidste ikke hv
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! 32. Udgik den Dronning med sine mser, Kar!
Hofdlng lukte det loftes dsr. Men hannem:c.

A 33. Dronningen gaar ad salen frem, Hun rek
ker Herr Magnus sin bsyre haand.
l 34. Saa underlig tidlnger jeg nl dig bssr, Karl
Hofding sover hos din hiertens kier.

l 35. Karl Hofding sover hos din lillie vand, Hev-
U det Herr Magnus om du kand.

l 36. Herr Magnus han tog til sin kniv, Det ffa!
koste hans unge lw.

l 37. Saa snart var bromen af bielken rykt, Og
haarden zern paa hoved trykt.

l 38. De stodte paa dsrcn med glavind og spiud,
Stat op Herr Karl og gak her ud.
l 39. Karl Hofding han ud ad vinduet saa, I ers

saa mange vi ere saa saa.
l 40. I ere saa mange, vi ere kun to, Dog ffaljeg
gierne til eder Zaa.

i 41. Det er min allerstorste harm , Jeg ffal af
denne lomfrues arm.

42. Karl Hofding han paa gulvet sprang, Den
Jomfru stoZ seyers kloder over ham.

43. Her haver I saa godt et sverd, Udi mit blod
saa er det hcrrdt.

44- Ingen svcrrd eder stade kand, Imedens I
haver det jva-rd i haand.

45- Her haver I en brynje saa god, Der bider
ingen staal oppaa.

46. Tager I nu det svardi haand, I forffaane
min fader , om I land.

47. Karl Hofding ud af dsren lob, Sit oode
Mrd hau for sig bod.

43. Han vejeo i hen fsrste flok/ Herr Magnus
ed singuule lO?. 49. Hg«
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49< Han veyedidcnandenffare, HerrMagm
tre brodre og brudens fader. Mens hannem vi,
des livet.

50. Stolt Inger sik stor mode, Hun saae hend,
fader blodc.

51. 3en sorrigfuld stund saa er jeg fod, Minst
der er for min ffyid dsd.

52. Han klapved hende ved hviden kind, I st,
ger ikke allcrkmeste min.

53- Jeg kunde dtt ikke volde , Om jeg mit liv vil
de holde.

54. Karl Hofoing stak sit svKrd ved side, lomft
vil I med mig rwe.

55. Icg vil dog folge dig af land, M for noM
verdens mand.

56. Saa glad var ald Karl Hofdings sven«l,
Ne fulde den Jomfru, over ds cnge.

57- De fulde den Jomfru tilstrande, Hendei
broder fulde dem til lande.

58- De vant op seyi og forgylden fioy, Saa
siylcd de til Namsoe.

53. Tak have Karl Hsfding , han holdt sin tro,
Saa lod han sit bryllup boe.

60. Han lod sig dertil loste, Han gav TorM
hans foster.

61. Han gad ham sin foster saa ven en mse,
Min hierte lild rosen er min kierest, Med hende ha!»
Ramsoe, Men han vinder hende saa llden; Elltt!
Mens hannem vindes livet.

Forklaring.
IHruden giver ssn Brudgom et uovalt Sverd og BnM

som intet Svcrd kunde stade. Saadannc Sverd o>!
Vaabne, havde de fordom Tid, som den Gredste P-'.ct
rns og bestriver Achilles Bssqhnk at have virret, Heslebei
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!!og noget Trylderi i med, smn oc§ at hun kaste
i,der over ham. Mand siger endnu at smmnc Born fedes med
Sejerschuc eller Hielm, eller Sejers-Scrk/ hvorved de stul
le blive scrr lykkelige stem wr andre.

!! Jeg sinder et ukiendeligt Tilnavn ti! Inger j Haandssr:
Bog , noget ligt efter lernffeg, ct gammelt Adels Navn, baa

,l de i Norge og her. Peder lernffeg siqes ien Slegte-Bog,,
al have havt en Skave til Hustru , berygtet for Letfærdighed,
hvilken han derfor kryste ihiel i Barselseng, der han havde

l' iit Harnist paa under Kloderne , uq han meente det ey at vcrre
sit Barn. Hans Sen var Nsp Peder Icrnsseg l Rostild,

,ded i4i6. og begraven under det Taarn, hvlsGrao
blev aabnet afHerr Niels Trolle , da han der lod giorc sin Be

gravelse; Ogvarmnuret, som en Kiste om hannen, , hv.or
han laae i sine Bispcklcrdcr, med Stav , o. a. m. '

AfKarl HZfdiugs modige Gierning , sige vi endnu Ord«
> sprogs viis : Det er en svar Karl Hsvding.

Ved Ramsse(hvilken ByeSaxo ogsaa na?vner) forstaaes
maastee den Gaard neden ved Ssen ; Eller det kand vtrre
Ravnssej Jylland, som og findes i en Haandffr:Bog.

Glem ey GUD / at han ey glemmer
dig igjen.

fterr Jonas og Hen Niclus Maard, De vare
De ride dem at dede dyvr,

En. signede Paaffemorgen. Den eene han vinder
den anden dyrene af.

2. De rede dem for kirke og kloster, Paa messen
gave de ikke giem, Der bekomme paa heden / De
talde hver andre deres drom.

3. Mig wkte at min Faders gaard, Stod udi
roden glod, Og mig tskte det min Festemoe, Hun
laa paa baaren dod.

4. Mig wkte jeg var udreden , over en faa bred cn
bro, Og ald den strom der under wd, Varsom det
wde blod.

5- Ha>
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5. Haver du mig dine drommc talt, Altldcngron
ne eng, Saa mcrndvcdmm tiers staldbroder,
taler dig mine igicn. Dcn eene han vinder den an
den dyrene af.

6. M'g tokte det min Faders gaard, Stod alt
brcrndende brand , Og mig tokte det stolten Fru Sid,
sel/ Havde mist sin eene haand.

7. Mig tbkte det mine siovle, De vare fuld a<
blod, Mm ganger siog mig under sig; Han 10l
til vilden fiod.

8. Hen Jonas og Hen Nielus Maard,
re for drommen fare, Dersprangop saa lidet et dyr
De tokte det var en hare. '

9. Det var bolde Herr Nielus, Han tcrnkteM
sindrom, Duffynd dig snartlonas hid, Bi vilk
nu ride hiem.

Ic». Det svarede Hen Jonas, Han gav det ikll
udi giem, Vi vilde bede en liden Hare, Saa ville vi
tide os hiem.

11. Detdasvaretdetlilledyr, Det svaret et ord
saa stort, Og beder du mig med hunde i dag, Og fo
rer du mig saa bort.

12. Beder du mig med hunde i dag, I morgen
kommer jeg paa bord, Hvilken svend mig ceder as, !
Hantaleraldrigfieereord.

i). Tilsammen da rede de staldbrodre to, Alt ide!
Zronne lunde, Og de yppede dennem en trette, Om'
deres heste og hunde. >

14. Mine hunde vil jeg ikke rose, Enddog de M<
debeste, Det vil jeg for sanden sige, Saa kostelig!
sre mine heste. z

15. Langt bedre saa maattu Jomfru-svend, Alt!
snakke med Jomfru din; End du rider her i marken,
ud , Og spotter sangeren min. 16. Det
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16. Det du kalder mig en Jomfru-svend, Ders
for vil jeg dig intet viae, Saa vel maa lomsm Mette
li!d , At vcrre Fru Sidsels lige. Dentene han vin
der den anden dyrene af.

17. Smmncn da gmge de smldbrodrs to , De sto
ges baade ti! fod / Samnlen da lobe deres heste/
De baade bede og sto.

18. Sammen da lobe de heste, De stoyes der
md stor mode, Og sammen da lobe deres hunde,
De bede hver andre til dode.

19. Fuld ilde da vare de hunde fsdde , Som legte
under Kongens bord , To stalddrodre sioge hverandre
ihiel, Der vilde for ingen gwedod.

20. Saa saare da ssrged hun Sidsellild , Saa
giorogHerr Jonas msc, Det var hans klere moder,
Hun monne i sorgen doe, Den eene han vinder den
anden dyrene af.

Forklaring.
Ndi en Glegwßog findes dette om dcnnem, Herr Niels
»4Maar afTolsirupgaard i.Nsrager Sogn «Ssnderherret,
«gHerrlensafMerup, jagede baade helligt og ssgnt. Paa
en Paastedag hidsede de ester en hare , som forsvandt. Hun
dene bede hin anden ihiel , og omsider Rwdcrne dra'bte hinan
den. Dette er udhugget paa Vestre Enden afNZragcrKirke
paa en Kampesteen.

Aar 1411. Paaffenat cres Maud udgangne at jage, og
som det ringede til Ottesang , ywge de to ti! Kuken, men de tre
m omvendte med Hunde og Gam til Steen, mellem Sandrog
Klinte paa Gulland. Strelov. Gul.Kr.

Dersom Jagt ey kand tillades om hellige Dage, end og efter
GUds Tiencstes Forretning, da land det mindre ssee med dens
Forsomwelse. Saa sta! der en Adelsmands Frue have fedt
hannem Bsrn med Hundehoveder, hannem, hvis swrste Lyst
»ar til Hunde og Jagt paa Hviledagen. Men Exempler paa
ndstillig U-lykke, kommen af Jagen , have vi i vore egncHisis
ller, besynderligen om K> Valdemar 2 og 3, hans Sm, item

K.El't
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K.ErikGlcp:ng, afhvilke hin blev fangen, men disse 2 dra
te, at icg inlet sta! ma'ldeom ftcmml.de.

NielusogNialuser vott Danste Niels, som ti
kommer for i gamle Skrifter, Oq vi h.ivcr en Saga om N,
lus den Viise paa Island. Maastcc de saaledes kunde kali,
rettere end Nicolaus.

MM/G.' ~^.
I/XXXIII.

Kydsthcd er bersmmelig.

Engang skulde jcg min kiercstven lcere, Baadl
tugt og saa i cere. Men er det fcyerste trcrul

ffoven.
2. Min kierest ven lcere, Baade i tukt og saa

crre: Hvor du kommer i fruerstu ind, Var snill)
tale og tugtig i sind.

3. I fruerstu ind , Bar snild i tale og tugtig
sind ; I hvor du kommer til Rldder eller svenne / D
vogt saa vel dm crre alleene.

4. Til Ridder eller svenne, Du vogt saa vel di
crre alleene: Det er langt bedre med crren at do
End staa for klassers mund bleg og rod.

5. Med crre doe, End staa forklaffer bleg og rsl
Deterikke logn den viise mand sagde, En liden ly!
gjor langvarig stade.

6. Buse mand sagde, En liden lyst gior langvaril
stade. Hvo der vil lade stalken evne, Han stal ft
mangen bleger stevne. .

7. Lade stalken evne, Han stal staa mangen W
ger stevne. Saa er en ungersvend i sin tro,
mand trader paa troste bro.

8. I sin troe, Som man trceder paa troste-bo
Broen brister og Manden falder mer, Saa ft
De stam, som dem troer meer.

9. M



Fierde Part. 683
9. Manden falder neer, Saa faaedestam som dem

troe meer. Saa er ungersvenden i sin tale , Alt som
Mn griber en aal i hale.
> 10. Iderestale, Somman griber en aal i hale.
Aalen lsber bortog ned tii bunde, Deres tale ee
,jW afhiertens grunde.

il. Ncd til bunde, Deres tale er falst afhier
tens grunde. Nu haver jeg min kierest ven llrrdt
Og hende folger baade tukt og are. Nen er de,
fchrste trcr udi stovem

Anmerknmg.
sindes adstillige gode Ltvrdomme for det unge Kvinbe-

kisn , saasom og andensteds.

LXXXIV.
Slet Bwllups Glcrde for Sssteren , naar

Brodrene ihielstaaes.
Helmer Blaa rider sig i rosens lund, Selv for-

de han sin hog og hund. Saa fri rider han s
laddelen.

2. I gronnen lund, Selv forde han sin hog oZ
hund. Han saa sig under iide / Jomfruens si)v bro
dre ride.

3. Underlide, Jomfruens syv brodre ride, Her
Helmer han mader med sin dreng : Veedst du nogle
gode mad, sig mig dem?

4. Med sin dreng , Beedst du nogle gode mad,
fig mig dem? De beste mad som jeg kand vide, I
stal ey tove, men stmx bortride«

s. Som jeg kand vide , I ffal eyrove, men strap
bortride. Det stal min fcrstemoe ey sporge til by, At
!eg ffal for hendes bwdre fly,

X r 6. Spw
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6. Sporge til by, At jeg stal for hendes brodr«

fiy. Herr Helmer var ved et frit mod, Saa frek ree
han hendes broder imod. Saa frit rider han
sadelen.

7. Ved et frit mod, Saa srek reed han hendes
brsdre imod. Herr Helmer hvi rider du os imod?
Du veyet vor morbroder, bod os eybood.

8« Os imod, Du veyed vor morbroder, bod oi
ey bood ? Troloved vor foster , spurd' osey til raad'^

9. Bod os e» bood, Troloved vor sssier, spM
os ey tilraad? Ti mark guld ligger i mit striin, Dl
er bod for mordroder din.

10. Ligger i striin, Deterbod for morbroder di«
Jeg vil ikke have anden bod/ End hoyre haand o<
venstre fod.

if. Anden bod, End hoyre haand og venstre fol,
For du stalt enten faa haand eller fod, Da ffal di,
hende et vedermod.

12. Haand eller fod, Da stal dig hende et vedei
mod. Herr Helmer han sit svcrrd uddrog, Hr. G
bes hoved han afhug.

13. Sit svcrrd uddrog, Herr Ebbes hoved ha
afhug. Forst da veyed han Ebbe og Lang, Og»!
var svcrrdet kommet paa gang.

14. Ebbe og Lang , Og da var svcrrdet komm
paa gang. Saa veyed han Ulv og Adser Hvil
Saa vare fire stagne tillig.

35. Og Adser Hvid, Saa vare fire stagne tilliz
Saa veyed han Torkild og saa Tord, Saa vares«
brodre stagne til jord.

16. Torkild og Tord, Saa vare sex brodre M
ne til jord. Op stod Herr Palle rod som blod , W
hans venner var han god.

17. W
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l 17. Rsd som blod,
'Herr Helmer Blåa stil du din kiv, vil dia min
w Saa fn nder han i sadelen

18- (Vtll dm kiv, Jeg vi! dig minkier ssster giv'
H.lmer stolte sit svcrrd mod jord. Nu horer jea en
broders ow.

19. svcrrd mod jord, Nu borer jeg en bro
ders ord. Hav tak Her Helmer tor din gave, Du
est min broder alle Dage.

20. For dm gave, Du est min broder alle dage«
,Og de rede dem iom brsdre hicm, Herr Selmer gav
>ham sin lofter iglen.

2l Som brodre hiem , Herr Helmer aav ham
sin foster lgien. Saa drukke de brollup med glcrde
og gammen, Foruden ald harm de leve tilsammen.
Daa ftl rider han i sadelen.

Forklaring.
txerr Helmer nsdes til atstaasta sia,oagwrNsdvergcmod
V sin lomfrucs syv Brodre/ afhvllke han dra'bcr sex, Og
mpaa drikker Bryilupmcd hende. Det gik alt ud i deDage

Selv.Hevn, som gik dog tidt ide as/ i det denHevn«
Klmqe blev stagen.

Der tales om Herr Iver Blåa i forrige gamle Viiser. Men
M Levchegaard udi Skaane bode de Blaaer mange Aar, for
lWdtt blev kristnet. Herr Iver blåa var i Sverrw, 1240.

mnest Ellrnsbord, og nu Holkenhavn. Saaledes forandres
Hemgaardenes Navne , at nåar man la'ser om de Gamle,
Mn da besvcrrligt kandvidc, hvilke, og hvor de havevåret.
Herr Mavrits Blaas Gravstrlft siges at vcrresaaledes:

Her ligger Herr Mavrits Blåa/ en Ridder saa bold,
En Stund forde han den blanke Skiold;
Nn ligger han under sorten Mold.

Hx 2 I.XXXV.
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Hvor To yndes de vel findes.
vil eder en viise kvcrde , Hun er mig saa red«

for munde, Hvorledes han hin unge Hr. Glob,
Jomfru Margrete vel under. I mindes jeg sover >
Ridderens arm.

2. Herr Grimer Jomfru Margrete feste , M
Herr Glob hende miste; Saa saare da ssrgeddem
ge to, Som lfuglen paa vilde kviste.

3. Herr Glob ganger ad gaden frem , Og madh
ne vidste han ikke: Havde jeg nogen mig hielpe vD,
Han stulle ey drollup drikke.

4. Svared det hans kiere morbroder, For han vi.
sie bedre raad; Tag du dig en anden Jomfru, Sl!!
vel kandstdu den faa.

5. Ingen ffion Jomfru vil jeg have, Og inge,
jeg cegte vil, Kunde jeg end Keyserens daatter fa«,
Men Jomfru Margrete er til.

6. Det var Jomfru Margrete, Hun stulde til kil
ken fare, Der blev hun var hin unge Povel Glob
Den ypperste i den stare.

7» Herr Glob han holder paa brynies hest, Ha
sukker og sorger saa saare, Jomfruen holder pa
ganger graae, Og ftlder saa modige taare.

8. Det var den ffionne Jomfru , Hun gaaer d«
kirke omkring , Der moder hun den Ridder ge«
Og dem rand taare paa kind. . >

9. Hor du stisnne Fru Margrete, Alt hvad H
figer dig: Var det med din ville , Du brodstdin tl'
mod mig ? «

10. Det svared Fru Margrete, Med suk og ta
re paa kind; Dtt var min faders raad, Og ey m«
Mien min- <.

ll. H

I.XXXVI.
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mig afland, Da vil jeg staa Herr Grimer ihiel, Og
Me for eder den vaand', I mindes jeg sover i Rid
derens arm.

, 12. Hor I det min kiereste Glob, Det stal ey
zme min vzlle, Den samme GUd os sammen kom,
Han kand os best adssille.

! 13. Det var Globs moder, Hun bar en
Frue saa fim: Skynder eder Fru Margrete, Skyn
der eder fra kirken hiem.

, 14. Det var Herr PovelGlob, Han fulte den
Fme til hest: Eder mindes vel Fm Margrete, Hvil
len svend I under best.

is. Ja viid det min kiereven, Jeg drages det vel
lilminde, maatte jeg leve i tusinde aar,, I gammig
lldrig af sinde.

i6. Det var Ridder Herr Glob, Han bod den
Me god nat: Det vil jeg for sanden sige, Sorgen
Me hans hime fat.

17. Det var stolten Fru Margrete, Hunkomfm
jcken hiem; Det var Herr Grimer, Han gaar hend'
ld igien.

iB. Belkommen stisnne Fru Margrete, Hvi have
Krs oyne saa rundcd ? Haver I varet i kirke i dag/
dg der Herr Glob fundet ?
19. Alt var jeg mig i kirke, Men hannem jeg ikke

?lld; Jeg har mist mine guldringe ni, Og saa mit
side guldbaand.
20. Hor I det stolten Margrete, Og grader ikke

jt di: Vil GUd at jeg leve maa, Jeg vil eder fast
lere sty.
21. Var det ikke for eders rige stender, Som

ii. Hor I ffionne Fru Margrete, Bil I folge
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boe i dette land ; Jeg seer jaa megen ynk paa di
Jeg gav dig Her Glob i haand. I mmdes jcq <
ver i Ridderens arm.

22. Det var Ridder Herr Glob, Msot, oa h
hanwa; Det var hans kier moder , Hun gam
ham til og fra.

23. Hor du det min kiere son, Hvad jeg
dig; Haver du sorg og sygdom, Da dolg' det,i
for mig.

24. Jeg veed ikke det i verden er, Hvortil m,
hukandstaa, Foruden hinffisnne FruMargrel
Og hende maa jeg ey faa.

25. Derpaa lader hnn ffabe en trold, Udil
hinde-lige, Den sender hun nl Herr Grimers gM!
At hun kunoe hannem svige.

26. Herr Grimer spendte buen for sit knE, Og hi
de vllde han ffyde; Pilen vendes tilbage igien, L
monne hans hiette bryde.

27» Det var Herr Grimer, Hun laa i helleM
Det var stolte Hrue Margrete, Hun gaar ham
og fra.

28. Det var Ridder Grimer, Vende sig tilvl!,
gen brat; Det vil jeg for sanden sige: Han de>
samme nat.

29. Saa toge de Herr Grimers Lig, Og W
det i jord: Det var Fru Mmgrete, Hun sendtes
Ridder ord.

go. Det var hin unge Ridder Glob, be!
legge sadel paa heste; Bi ville ride os op paa lal
Saa riig en enke at geste.

31. Her stander I ffisnne Fru Margrete, I
vel jvobt i ssind: Bil I laans mig huus i nat, i
bliv' Mrkimste min.

Z2. H
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! 32. Hmlßidder ungeHerr Glud, I staar af
Mrs Hest; I ffal have der hiemme, Og vcrre her
aldrig gcrst< I mindes jeg sover i Ridderens arm.

l 33- Hor I det skimme Fru Margrete , ler min
M rod: Maa jeg eder nu enke faae, Men jeg fik
eder ey moe?

3- Et aar vil jeg enke sidde, Og raadde selv for
Mt bo , Saa vil jeg svorge fader og stender mine.
Og give eder ansvar god.

, 35. Det var hin unge Hm Glob , Han reed baa
.de til og fta ; Han bad derom saa inderlig, Det aar
det vilde forgaa.

! 36. Tak have hin unge Herr Glob, Han holdt
saa vel sin tro, Maanets dag der efter kom, Lod
han sit bryllup bo.

37. GUd forlade fader og frender, Som stiller
>od vilu'e og gammen ; Glob og Fru Margrete, Fin
>e otte dsrn tilsammen. I mindes jeg sover i Rid?
>erens arm«

Forklaring.
Vise kommer overeens med Torkild Trundesens, an-

detendat her bruges et u-iovligt Middel, til at tage Hr.
Drimcr af Dage med den omstabte og fortryllede Hind,saasom
dette og var en Levning fra Hedenstabet,
lens eget Gpggcri og Gpilfektning,ved GNds Tilladelst,krasi
tig hos Vantroens Bsrn , hvorom tilforn er talet.
! Om deGrimcr meldes lidet hos Hvitfeld Aar 1417: Men
mte i Glegte-Bogerne ; Hr. Peder Grimer til Torsirup (hvor
Volde og Graver endnu sees,) kom sine Bsnder i Hammer til
tt siaa Prcrstcn i Lyddcrup ihiel , som han vigcde for dem ind
lKirmi. De beqyndte at hugge Dsrrcn, som endnu er til-
Mie. Siden locd han rette Bsnderne , og meente der med at
?wre undstyi dt ; Men Dronning Margrete belagde hannem,
lM omsider maatte give sig.

Der tales om en Pnvel Glob i Niels Ebbesens Mse , og en
Mm , tilforn, som var med at indhent? Dronning Dagmar.

Xx 4 Om



696 Danffe Kicrmps -'Viser.

Dm Mders Glub, som havde tient i Keyscrens Kaard, „
Hen Jens Glob,som ihielflog Bisp Oluf afßorglumj «Hvit
ArgKlrkciTy, Aar 1261. forden storeUaet styld, so«
Wlspen havde giort hans Moder, derom tales saavitlsfiw
-»Slegwßsgerne, at det ey her kandmdfores.

I.XXXVI.

Mydffheds lystig Anfang
Og ssrgchg Udgang.

s>lufPant han sidder paa Korsoer-huus, Og dril
w med sine svenne, At de faa dcm ct suld B

tuus, Saa de sig ey kunde temme. Oluf Pant' hi!
venne med sine svenne, De monne saa smgelig kvid,

2. Enten vill'l have orlovs drev, Og miste edei«
tlenestegev, Eller I ville folge mig til Gcrlev, H
see hvor min bole blev.

3- Ingen vilde deres tieneste miste, Udafhanssm
«eftabolde, Eu heller give langer frist, For de vil
de hesten holde.

4« Han beder sadle de ffisune heste, Man
fiaalden finde, Mads Burmand i Gierlev ville l
zieste, Han stal det drage til minde.

5< De rede saa frem for Smdeby, Og Lund fl
Lund dernest, Tyge Olesen stod under oben ssy, 0
bad dem ind til giest.

6. Rider opa!
Gerlev gade; Det kand jeg vel sige for fandt, Hm
hest sprang som en stade.

7. Han rider i Mads Burmands gaard, Kili
prwgtigsvebt i maard; Bonden mon der ude stM
Udi sin kiortel gråa.
. 8. Du staltlaaneosf)uusinat,Og pleyeos vM

W vel, Og gwe os din husim saa bmt, Eller vi M
Wihiel. 9. Sks
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9. Sal jeg laane eder huus i nat, Og pleye eder

suld vel, Og give bort min hustru saa brat, Da ffeer
mig stor ustiel. Oluf Pant hin venne med sine sven
ne, De monne soa ssrgelig kvide.

Ic,. Lader cders heste i staalden ind, Bcrrer for
dem havre og hoe: Gaaer saa i stuen lystig ind, OZ
raader for husnu og moc.

11. Bonden mon sig vende 09 vrie, Udi
lelgraa, Saa sogte han den gennestesti, Som
op til Anderffov laa.

12. OlufMortensen den gode Prior, Tilspsrden
bonde saa brat, Hvad er det for fare stor, Dig dri
ver herop i nat?

iZ. stor vold er mig paafsrt , Saa
snart for jeg det tcrnkt, Bliver ey Oluf Pant af der
ten kiort , Da bliver min hustru krankt.

14. DetvarPrior OlufMortensen, Lader raa
beover ald sin gaard: Vel op mine raste hovmand/
Drager paa brynien haard.

15. I tage til vaaben alle tillige, Og det uden svig
eller falst, Det vil jeg for sanden sige, Oluf Pant
er saa haard en hals.

16. Gak strax hiem du arme bonde , Og luk fiur
ind dine hunde; Stil ogsaa dinefolkes munde, Saa
vil jeg efter stunde.

17. Prioren varda rusted til krig, Og reed i
Mads Burmands gaard: Hielp nu GUd i Himme
rig, Oluf Pant tager til sin kaarde.

18. Oluf Mortensen ind ad dorren treen, Saa
vred ihu og sind : OiufPant stander ham op igicn/
Er lystig og gesoind.

19. Hvo lover dig til Gerlevby, Mine trofasts
bender at gieste? Afdette stal vorde landery, Du

Xxs fo-
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forer saa her dine heste. OlufPant hinvenne,M
sine fvenne, De monne saa ssrgelig kvide.

20. OlufPant begyndte da atsmidffe, Under si
laaden stlnd, Saa sagtelig mon det udhviffe: D
ere saa vel mine som dine.

21. Prioren strår fit sverd uddrog, Han vild«
da ikke spegte; OlufPant lyset l kroucn udsioc, Q
monne med helene fegtc.

22. OlufPant kwb op i stadegab, Hanvarikkl
da ret glad; Prioren fornam vel hvor han fad, Ha»
vilde ham lcgge i bad.

2). Sloge de saa hin rige OlufPant, DM
haus soenne ni, Foruden smaa dreng den lille ganl,
Ham gave de sit liv. OlufPant hm venne med sii«
soenne/ De monne saa ssrgelig kmde.

Anmcrkmng.

Panter have fordum vcrrct en Adelig Slegt her i Dan-
mark. I enSleqtebog sinder jcg, at denne Prior af

Klosteret Anderffov kaldes lep Mortensen, og var en lew
siegge, om hvilken Glegt tilforn, og derforuden dette: M
kel Pedcr,en lernsteg var cif Erling, som nu kaldes Bick
holm. Olnf Pant Aar 13^7.

I.XXXVII.

Mangen rider rank og wd,
Er dog morgen krank og dsd.
Oluf han rider saa vide, Ale til sit brollup

<? at byde. Men dandsen den gaar saa let giw
nem lunden.

2. Der Dandse fire og der dandss fcm,
gens daatter rekker haanden frem.

3. Velkommen HerrOluf, ladfare dinfig, Bi
lidet , og tr<rd her i dandsen med mig.

4.^cg
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4. Jeg ikke tor, jeg ikke maa, I morgen stal mit
brolwp staa. Men dandsen den gaar saa let giens
nem lunden.

s. Hor du Herr Oluf, trcrd dandsen med mig, To
bukkeskinds stovle saa gwer jeg dig.

6. To bukkeffinds stovle sider vel om been, For«
gyldene spore derom spend.

7. Hor du Herr Oluf, trcrd dandsen med mig,
En silke-stiorte giver jeg dig.

8. En silke-stiorte saa hvid og fiin, Den blegte
min moder vedmaane-ffin.

9. Jeg ikke tor, jeg ikke maa, I morgen ffal mit
brollup staa.

ic>. Hor du Hen Oluf, trcrd dandsen med mig?
Et hoved af guld saa giver jeg dig.

il. Et hoved af guld kand jeg vel faa, Mendand
se med dig tor jeg saa. -

12. Og vil du lkke dandse med mig, Sot og syg
dom ffal folge dig.

iz. Hun ssog hannem mellem sine hcrrde, Aldrig
var han stagen vcrrre.

14. Hun lofte Hen Oluf paa ganger rod, OZ
rid nu hicm til din sestemo.

15. Der han kom tll borgeleed, Der staaer hans
moder og hviler ved.

16. HorduHcnOlufkier sonnenmin, Hvibcrr
du nu sta blcgen kind ?

17. Og jeg maa vel bcere kinden bleg, Forjeghar
va'ret i Ellekonens leg.

1 8. Hor du Hen Oluf, min son saa prud, Hvad
stal jeg svare din unge brud ?

19. I ffal sige jeg erudi lunde, At Mve min hest
»g saa mine hunde.

20. Aa^
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20. Aarle om morgen, dag det "var, Da"ko
den brud med bmdeffar. Men dandsen den gaa
san let gienncm lunden.

2i. De ffienkte mwd oa de stienkte vim: Hvor el
Herr Oluf brudgom min?

22. HerrOlufbanrechsighen i lunde, pro
ved sin hest ogsaa sine bunde.

Hun tog op det starlagen rod, Derlaa Hen
Oluf og var dsd.

24. Aarle om morgen dag det var, Der komme
tre Liig af Herr Olufs gaard.

25. Her Oluf og bans fcstenw, Hans moder ble»
og af sorgen dod. dandsen dm Zaaer saa let
Zicnnem lunden.

Antegnclsir.

holdes for, og gcmecn mand troer dct endnu, at her var
enEllekongei Stevens, og atdermaatte ingen anden

Komung komme der md, men Christian den 4. Friderik den
Chrlstlnn den 5. have vEM her nogle gange, og giort saaledcs
denne Mecnmg til intet. Tbi vor Allernådigste Hcrre Chri-

sin Norste Reise overDovresteld
holdt sitlndtoglStevens, 4NOV. 1635. giordcjcgogovw
Zeverede dette Klinge Vers: >^"s^^l

Satt Foden lykkelig paa lidet Stevens'Land,
O storcKonning, som dit vide Norg' i Sommer
Besaac, men nu til halv-bchrstet Gtevndo kommer
Ma yderst Tule hid, Gllds egen salved Mand.
Det onde Herberg, hvor man ey forlystes kcmb,
Hvor Dofra fordum laae, hin Jette,
Det übessgte Field afandrc Konger, dette
Westlgde vor Monark, det vovede fsrsi han.
Vort Stevens og hvor fan af Konger eller ingen
Var seet, (thl hver harmeent,) man snd her under

«-, ° Vingen,
Og Elvekongeus Haand og raaber med got
Her hen til Hekkenfeld, ou Klint og Elvekonge
Med din Elvefiok af vores Mark og Vange,
Men DlUllm-Konning kozn, lev sund og stierfttt. El>
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Ellckongens Datter , Elleftne og Ellekone kaldes den, som

bedrager Mandfolk, og Ellen eller Elven, som bedrager Kvind
folk, er et Spsgeri, fordum meget givngse, hvorom nu i dette

klare Evangelisk Lys ey meg« HZrcs. Man taler og om Elve
bsger, som de «ave undertiden bort til dem, hvilke de elstedc,

hvoraf de kunde spa« om a lZehcmnde tilkommende Ting.
Den som var forfsrd af dem, kaldes Ellevild, og sagdes om

dem , at Ellen legte med dem. Men denne Herr Oluf er her
ilde medhandlet og Ellestudt, fordi han ey vilde ellers, eller

va?re i den Eloedands med disse Elvefolk.

LXXXVIII.

Ond Begyndelse faacr sielden god Ende.
er en Greve-son , Om det er eders vilZie,

Han gilled Guldborg, det var i lon. Der
huen legtes for dem.

2. Han gilled hende fra hun var barn , Og siden
til hun voren var.

z. Guldborg giver mig eders troe f I et bedre land
saa stal I boe.

4. Jeg stal fore jer paa det land, Hvor aldrig
kommer sorg til haand.

5. Jeg stal fore jer paa den oe, Hvor I stal leve
og aldrig doe.

6. I forer mig aldrig paa det land ,> Mig kand jo
komme sorg til haand.

7. I forer mig aldrig paa den oe, leg erjo GUd
styldig at doe.

Z. Der groer ey andet grces end log, Der syn
ger ey anden fugl end gsg.

9. Der rinder ey andet vand end viiN/ I maa for
vist tro talen min.

10. Hvor ffulde jeg komme af gaarde med dig,
Der ere saa mange som vogte paa mig ?

11. Mig vogter fader og mig voM moder, Mig
vogtn foster og mig voM bwdtt. 12. Mig
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12. Mig vogter oa min fcftemand,
jeg frygter er for ham. Der huen legtes for dcm.

13. Endomdigvogted alddin crt, Du stalt mi,
holde det du haver jcel.

14. Jeg drager dig i min brynie blaae, Min for«
gyldte Hielm jcrtter jeZ dia paa.

15. Jeg Oiorder dia med mit godesvcerd,
synes det ingen lomftufa'rd.

16. Jeg spender dlg aylyene spore om sod, Sa<!
kandst du ride dine frender imod.

l?. Han stoa over hende kappen blåa, Saascrt,
te han hende paa oangcr gråa.

18. Der de kom paa hede, Der motte dem riaen
Greve.

19. Hordn Ridolt,kier Staldbroder min, Hvol
har du faact denne smaa dreng fiin?

20. Det er min yngste broder, Jeg forde haw
fra min moder.

21. Du torst det ikke dolge for mig, Guldbom
Guldborg jeg kiender vel dig.

22. Kandst du dolge dit starlagen stind , Fuld
vel kiender jeg din rosens kind.

23. Jeg kiender dig paa dit favre håar, Der jeg
tient' i din faders gaard.

24. Jeg kiender dig ikke paa rlceder eller sto, DoZ
veed jeg den Ridder du gav din tro.

25. Jeg kiender vel den Brok hun har givet sill
haand, for Prcrsten og den meenige mand.

26. Hun tog et guldsmykke af sin barm, Og satte
det paa den Greves arm.

27. I hvor I kommer i kvelde, I stal ey om mig
mcrlde.

28. Greven rider til Kullo-huus/ Hvor Kamper
drM og aiordeMruus. 29. Der
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z 29. Dcr han kom i HerrTmids gaard, Der
sidder han over breden bord. Der huen legtes for

zdem.
30. Her sidder du Hcrr Truid , drikker misd og

!viiN/ 3llbolt rider bort med fcstemo din.
31. Truid lader raabe over ald sin gaard, I

raste hovmand drager brym'e paa.
Der de komme en stund derfra, Guldborg

sig tilbage mae.
33- Hisset seer jeg mm faders hsye hest, Jeg seer

og den Ridder, Som mig haver fcrst.
Z4. Gulddora I lader eder dertil somme, I hol

de begge vore heste i tomme.
35. End om dufter mig falde, Du ffalikke paa

mig kaide.
)6. End om du seer mig blode, Du ncrvn mig

ikke til dode.
37. Ribolt kaste sin brym'e om hals, Guldborg

spendte den uden falff.
ZB. Han hug i denfsrsteffare, Hen Truid og

hendes kjere fader.
39. Han hug i den anden fiok, Hendes brodre

med gulen lok.
40. Holder op Ribolt min hiertens kiere , I sims

ger omsider ind eders svcrrd.
41. Min yngste broder I intet ontgiore, Han

kand min moder tidende fore.
42. Han forde hende tidende om de dode , O vce

hun nogen tiid dotter sodde!
43. I det som Ribolt navnet var, Og da fik

han sit bauesaar.
44. Ribolt stak sit svmd i stede; Kommer Guld

borg, nu ville vi ride.
45- Ds
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45. De rede giennem rosens lund, Dcr kom cy l
ord afdcrcs mund. Der huen lcgtes for dcm.

46. Horlßibolt min hiertens liere, Hvi
ikke saa glad som forre?

47. Et cr det at nng rinder blod, Etandetatmii
hu er mod.

48. Det ttedie er , at jeg stal doe, Det siech
Guldborg at du est moe.

4?» Jeg tager as mit snorrebaand, og snorer so,
blodet, som jeg kand.

50. GUd naade dig Guldborg, saa lidt du kM,
Slet intet duer her dit snorebaand.

51. Der han kom til borgeled, Der stod tM
moder og hviilte sig ved.

52. Velkommen Ribolt, sonnenmin,Saaerl)U!!
ogsaa unge brud din.

SZ. Nu saae jeg aldrig saa bleg en brud , Der fol«
dres saa langt foruden guldstrud.

54. Det ey er under at hun er bleg: Thi hun ha«
ver seet saa haard en leg.

55- GUdgive jeg maatteleve enstund, Menjez
bytter siele-gave ud.

56. Min fader giver jeg min hoye hest, Og mil!
kier moder I hente mig Prcrst.

57> Min kler broder mig staar saancrr, Jeg gi«
der Guldborg, jeg haver saa kier.

58. Gierne jeg det giorde, Om jeg for synden
torde.

59. Hielp mig GUd af ald min nod, Saa viste
Guldborg for mig moe.

60. leg loed mig engang lyste, At jeg hende en
sang kyste.

61. Det stal ey stee men jeg MM leve, At jeg ti
bwdre min tro Ml M. 62. Ri
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'' 62- Ribolt var ood for banen goel, Guldborg
hode for oprand sool. Der huen legtes for l)cm.
! 6Z. Der kmnme afdet bure, Tre Liig, de vare
saa prude.

64. Det eene varNibolt, det andet bans moe,
Om det er eders villie; Det trcdie H..W5 moder, hun
'ftrged sig dsd. Der huen legtes for dem.

Antcgncljcr.
Mibolt tager sinFesiems, som var given en anden, hvilket
»/»> wsterhans og manqes liv.

f De hulde wr , som Israels Born, at Log var saa god en
Urt: og Gogen saa stienen Sangfugl, sum dog raader det
somme, hvilket kaldes Coccysmus ide lcrrde Sproge. Hans
Sang er behagelig, fordi den hores kun siclden yg allecne om
Foraaret i den fejersie Tiß.

De Brokker ere komne af Skotland, ligesom de Bryster og
Vinklar: Og Este Brok til Estrup, som og bode pag Vemme«
toft var de» sidste Mand af den Stamme. En af hans Dottre
var Fru Lisabct Brok, som, kattede Broksse i Pursmosen
ester sig. Det er lang Sagn , om den Hat , som Este Brok
Ha, af den Dverg paa Marken , hvilken for at faa den igienf
Mham og hans Efterkommere godeVilkaar, dog at han ey
Wlde efterlade sig Sonner, men Dottre. Ligesom og den
Ransovs Frue fik en Gave fra de Underjordiste, som Fru
Sophia RansovafSmholm, videre fortalte mig, og andene
steds oqsaa la'ses om,

I.XXXIX.

Alle Kunster ere M lovlige,
dofrefiely i Norge , Laa de Mmper uden fors

ge. Men hvo ffal fore vore Runer, Mn bl
ey selv maa.

l 2. Der var saa mangen Ksmpe bold, Dronning
'lngeborgs brodre alle tolv.

3' Den forfte knnde vende vejret med sin haand ;
'Den anden kunde stllle det redende vand.

Py 4' Den
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4. Den Tredie foor under vandet som en fist

Den fierde fattes aldrig mad paa dist. Men hvl
stal fore vore Runer , Men vi ey selv maa.

5. Den Femte kunde guld-harpen flaa / At all«
dandsede , der horde paa.

6. Den Siette blcrste i forgyldene luur, Sac
alle det horde/ maatte grue derfor.

7. Den Syvende kunde under jorden Zaa/ Dtt
Ottende kunde gaa paa bolgen blaa,

8. Den niende bandt alle dyr i ffove; Den Til
ende kunde aldrig sovnen sove.

9. Den Ellevte bandt Lindormen i grasset laa!
Ja meere kunde han og formåa.

10. Den Tolvte var saa viis en Mand/ Ha«
vidste hvad ffeede i fremmede land.

11. Det siger zeg for vist og sand/ Deres ligl
sindes ikke i Norges land.

12. Jeg vil eder sige med et ord/ Deres lige jw
des ikke paa denne jord. Men hvo stal fon VE
Runer, Men vi ey selv maa.

Mmerkmng.
tales nogle gange om Doftefield i Viserne 1 Om sM

me Bierq, see Antegnelser til 71 og 87 Viser.
Vore Skaldre have hermed udviist Exempler paa adskilligt

Trylleri , saasom Odin deres Afgud var en Mester i saadanne
stykker, som her opregnes, hvilke mange have vidst at bruge
efter hannem , og endeel endnn i Norge med at opvekke Vindl
Men Spillemanden i Kong Erik Ejegods og i den Dansie
Fabel om Munken og Bondedrengen , 0. s. f.

M'MMMW'M'W" W^MMMMM
AV. Mnds
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x^.

Mands Moder er tit Lenne konen ond.

, ftmOve harey Daatteruden een, Opundersaa
.«lon cn lind. Han giver hende til Elling hen«

>Dc ride saa varlig gennem lundrn.
2. Han gav hende en Ridder saa ve«/

, Stig Kob saa heder ha».
3. Det latted fast hen mod st am, Medsonner

to da Torelild var,
4. De sulte hende hid, de fulte hende her, Alt blev

det jo llrnger jo verr'
5. Herr Stig han svober sit hoved i ffmd/ Saa

zaar han i loftet for sin moder ind.
6. Hor I tier moder, giver mig mad, Hvor det

kal med Torelild gaa.
7. I fyrretiv' uger og etaar, Eaa lange Tore

ned barnet gaar.
8« O ney ! km modcr det er ey vist, 40 uger gik

Marie med Christ.
9- I men jeg kand ikke saa, Da fem miS

id, som jeg kom fra.
10. Hestene ere i enge, Kioresvenden er i senge«

5e ride saa varlig gennem lunden.
, 11. Kand jeg ey karm og kisresvendsaa, DK
A jeg paa min bare fod gaa.

12. Det var ey saa snart udsagt/ Hestene vars
)r karmen lagt.
13. Herr Stig tog hends listelig i sin arm, OZ

W hend' i forgyldte karm.
14. Han stelte hende paa bulsier blaa, Og selv

Py 2 da
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da klorte han derfra. De ride saa variigen ge
nem lunden.

ls< Der de kom i rosens lund, Der brast hend
karm i samme stund.

1 6. En underlig kvinde maajcg vcrre, Men ni,
egen vogn kand mig ey bcere.

17. I ffal derfor ey sorg' eller kvide , Jeg vil g«
og I stal ride.

18. Der de komme til borgeled, Der staar lM
foster og hones ved.

iy. O mm kier foster giv mig raad, Hvor d,
stal med hende tilgaa.

20. Stolt Mettelild gaar til orke, Saa snart!
mon virke.

21. Saa svober hun sit hoved i stind, Og gaar
loftet for sin moder ind.

22. O min kier moder forlader eders harm, L
tager eders sonne-borN i eders arm.

2). Jeg tcrnkte med min nogelring, Saa vist«
kast' alting omkring.

24. Jeg meent' alting var flet forgjordt, Ud«
der som Torelilds brud-kiste staar.

25. Den tM af steden blev flyt saa brat; O
Torelild var der haa sat.

26. Saa snart var hun ey kommen did, At hu!
jo fik to sonner blid.

27. O Gud lad mig saa lcrnge leve , Men jeg s
bytter julegave

-28. Stlgs moder giver jeg min silke-serk, G>
hun den siidcr med hiertens verk.

29. Hans ssstcr glr leg de solvspendte sto, G>
hun dem Mer med g!«d' og ro. De rider saa val

lig gennem. .
30. H
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- go. Herr Stig giver jeg en rosens blomme, Gud
"'unde ham snart hend' at bekomme! Deride faa var

lig gennem lunden.

Antegnelser.
findes saa ofteExemplerpaaTroldom og Forgierelse,

her, at hun ey stal fode, og Alemcna ey heller kunde
fodc He: cnieM , forend hendes Pige lsy for Lucina , som hin«

«drcde Fm'scKn, og sagde, at det var allerede oversiaaet;
Hvor om nnerc hos Porterne.

,« Hun bytter og Siwlegave ud for sin Dod, som Ribolt tils
forn giordr.

De Kobcr,, saasom og de Knober, vare tilforn Adels Gleg»
'' ter her. Om Herr Axel Knob sinde vi/ at han forst bygte
Palsgaard, 1412.

1.51.

Tro, men sie hvem. We, se 6 cm vi6e.
6)icr moder I sirax kiender mig raad. Mig tyks

kes det er tungt. Hvorledes zeg Marstigs
kaild faa. Mig tykkes det er tungt at ud

ride.
2. Saa giordehunhestafklarestevaud, Ogbid

sel og sadel af hvideste sand.
Saa stable hun ham til en Ridder saa favr,

Taa recd han til Marie kirkegaard.
4° Han baut sin hest til kirkekam, Saa gik han

losstr ktrkcn avet om.
5. Den havmand gaar ad kirkedorren ind, Alle

smaa billeder ventes omkring.
6. Dct ma Prcrsten for alteret stod, Hvad

,tt dtt for cn Rlddcr god? > ,
7. MarmZs d<ANler smiiler under stind, Gud

M/ocu varc min.
V u 3 8» Han
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8» Han traadde over stole, endog to, O! M

stigs daatter I giver mig tro. Mg tyMs det
tungt at udride.

9- Han traadde over stole sire og fem, O Ml
stigs daatter I folge mig hicm,

10. Marstigs daatter rekker haandcnfra sig, I
Ziver dig tro og folger dig.

11. De ginge al kirken en bwllups - stare: L
dandjede gladelig uden ald fare.

12. De dandsede dem ad stranden ned, Men N
da var der ingen med.

. lz. O Marstigs daatter I holder min hest, Ml
jeg bygger stid som jeg kand best.

14- Der de komme til hviden sand, Da«
les alle smaa baaoe til land.

15. Der de komme midt ud paa sand , Marsti,
daatter sank ned til bund.

De horde det saa langt op paa land, 5
Marstigs daatter streg i det vand.

17» Jeg raader alle og hver jomfru god, Gaar i
re i dands med stor hovmod. Mig tykkes det er tun

at udride.

Forklaring.
Havnmnd kaldes ellers Nykker, som sagdes fti

dom at forfsre og drukne Mennesser. Men ved
geln Lcrrdom forsvinder fligt Spsgeri jo mecre og mcsre sa«
Mand nu intet hsrer der om.

<rog wye fornoden. Han kaldtes Stig Andersen
Marst, som havde ssrst Kong Haagcns Daatter afNorlse, del'

nest Jacob Svendsens Daatter, som af Kong Erik blev be
soved. Hans tredie Gift var Herr Niels Uffchns S-M

Han bygde Fcstninger paa Hielm, Sproe SamsK
Han siges begrave« paa adstilligeSteder, og endelige«!
Mnbbedwp Kirke z Fym, hoor lang Tiid efter cn Tavles

nc
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li mm til minde er opsat. Herr Stig Hvid af Bistrup stiftede

l Wbek Kloster paa Dronningborg Lwn,- Levede i Kong
Knuds den Stores Tjid, og lod fsrst bygge Bisrnholm.

..Men 1560. dsdelacobHvidaf Rokier, den sidste af denne
''Glcgt.

), Herr Ebbes Dettre l Buw.
Ebbe lod bygge saa hsy en bure, Densiaar

endnu til minde; Der synger stm og natter-
Zal saver , To Jomfruer sove der inde. Saa liste«?

ll iig de fare.
2. Herr Ebbeffulde til Island fare, Sin herres

derind' ae rykte; Hansdsttre stulde tage Burs vare,
Dem selv til liden lykke.

i Z. Herr Bonde og Herr Skammel, Ginge med
deres moder i raad, Hen Ebbes dottre at gille,OZ

ftyde dem spaat og haad.
! 4- Den yngste broder frygtede ved, At hyde de
' Jomfruer ffand, Kommer Hen Ebbe hiemmedfted,
lHan hevner det om han wnd.

5. Hans moder blegned i hviden kind, Og blev
i huen vred ; Ikke haver du din faders sind , Men dlt

eft bleven saa red.
6. Der er ingen hiemme til vern; Foruden de

ldrenZe smaa, Bare de end kløede i jern, De kunde
eder lkkc mod sta a.

7. Aarlc om den morgen, Skerped de dMs fpiud,
Gilde om den aften , Rede de til Buren ud.

8. Under de hsjclofts tille, Brsde de Riddere
Ad; Imod de Jomfruers ville, Komme de i hoye
loft ind.

9. Op da vogned' de Jomfruer snild'/ Os tsnk-
Yy 4 te
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te sig om saa vide, Herr Bonde 09 Herr Skamni
iaa hos deres hvide side. Saa listeligt de fare.

10. De Jomfruer grade saa modelig, Og bat
dem for deres are, At de vilde holde sig tugtelig, L
frykte deres fader kiere.

11. Opstod' de Riddere og bort hver gik, Fl
Solen stinte over lide, Og takked' for det de NM
ft, De torde ikke langer bide.

12. Den yngste sostet gremmed sig fast, Forbli!
sik forstftil mecne: Bi ville springe i soen med has.
Og siunke os ned med steenc,

13. Den aldste sbsier svared paa stand: Kier ft
ster lkke saa, Vi vente vor fader fra Island, H«
hevner det om han maa.

14. Det v r den gode Herr Ebbe, Han kom fn
Island hiem, Hans kiere dottre begge, De c,W
ham gradende iglen.

15. H vare velkommen Fadcr mild, Bi
for eder saa saarc; Herr Bonde ogsaa Hen Stani
Wild, Have styvlt vor favre haare.

16. Herr Ebbe blev i hiertct vang'. For dm«
sorgtfuld fard: Il e stedde jeg min revle lang.Skii
jeg veve mand med sverd.

17. Itte stal I for vores vild, Forebrynieo!
starpen sverd, Bl villedet selv hevne med snild, Q
vi er'are vard.

18. Dee ffeede om den lule-nat, Der folke«
Zings til Messe: Herr Ebbes dottre de teyste sig lm
Deres knive monne de hveffe.

19. Hvi monne Herr Ebbes dottre to, Fangcd ft!
underlig en fard, Men de kund' ikke til kirkcu
For uden dragne svard.

20. Og sm
lii
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i« led under stind : Staar op I dannekvinder, Og la

dernnnc !'onne-koncr ind. Saa listeligt de fore.
l 2i Herr Bonde og Herr Skammel, Ginge sig at
!j ofte stem, Jomfru Trundeogsaa Slgtnld, Tråan

de fast etter dem.
> 22. Norden i det vaabcnhuus, Drog Jomfru
! Truude sil jvcrrd, Gvnden for del alterhuus, Fik

Bonde saa stor en ufaro.
23. Norden for det alter klar, Drog Jomfru

Gignild sin kniv; Neden ved den kirke-dor, Herr
Skammel mistede sit Liv.

24. Her staar vi nu enker to, For vi er ikke moe;
Tager Inu eders fonner lo : Uder dem til salt og
brod.

25 Syv vintre efter dette mord, Stod Hojbv
kirke i band; Der blev ikke prcediken glordt, Ej hel
ler jordcd en mand.

26> De bygde et Kapell paa Ellene-bierg , Dtt
ssgte kvinde og mand, Til Paven formildte deres
sorg, Og loste deres knke af band. Saa listeligt
de fore.

Forklaring.
O< err EbbesDottte vare paa Borg i en Sse strax ved Hsjby:

Borg kaldtes ug Burse, llggcndc i Hejby Sogn
lOdsherret. Herr Ebbe var selv rejst til Island , men dette
sieede, saasom tidt sindes i Viserne. Men jeg meener , at her
heller forstaaes lorjals Land og F<erd , hvor fieere reyste hen
Pilegrims viis end til Island. Der findes endnu afmalet i
Hsyby Klrke som Assverus Barthol. sod der paa steden, haver
sagt nng Hijwrien, hvorledes Ebbes Dettre ligge med Aft

ve paa Sengen ; Men den tredic Dotter haver intet,
sach'm nstyidi.j i all dette, og derfor cy havde Nfiad behov :
Il'-m al Faderen kommer krybende til Paven, og annammer
ftl,' as hanue-n Asiad og Lssgivelse paa det Forbud og Band,
som HvybpWttc var udi i syv Aar. KaMet var bygt strap

/ Py 5 ved
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bed Hoydy, hvor der hn!:es Messe oq de dsde bcgroves. D
var ogsua en Hcrreggard i Hsyby (sum nu cr en storßonl
Zaard) hvor disse Junkere med deres Moder bod< Der sind,
vg en anden Holm i cn anden SM, hvor ogscmha? virret l
HerreWnrd. Der er og Trold stuen ien Hop derhos, hww
fortcrllcs cn lang Snak.

Oln hellig Anders i Slagelse.
Slagelse var en Sogne-Prcrst, Bor HErr,
gav hannem stor naade; Han tjente GUd so«

han kmwe bcst, Sauce Peder sogn mon han made!
AfSlagclse han silv -tolvte mand, Foorbott til de,
hellige land, Jerusalem han sogte, HMq Anders
er hans navn, De Slagelse mand giorde han gavn.
Han mlde deres crrende wgte.

2. Udi den hellige fastetiid, Til Jerusalem monne
han komme, Han ticnte Glld, det var hans iid,
Det er os alie til fromme; Han lovede Gud alt sol
hans dod , Der os haver frelst afald nod, Med sin
haaroc pine: Han bad og for a!d Kristendom, W
GUd vilde vende dem'tll sig om, Grcrd for huderne
sine.

3. Oppåa den vmdige Paaffedag, 3At menbalt
Messen sagde, Alle
fra hannem udlagde. Den bor drev dcnnem saa
snart fra land, De vented' at komme biem so? han,
Men GUd det monne omvende: Thi men de sigtede
paadeehav, Da var "han paa den hellige grav, Tili
Messen var ad ende.

4. Han holdt den Messe hoytidcliq, Som Gud!
stod op afdode, Han lovede ham ydmyqclig, Ald'
verden frelste af mode. Saa gik han ud oa saa sig '
VM/ Der han til strandbakken kow/ Danare de

bol-



Fierdc Park. 715
,' botte a!!c: Han ZaM' siq ned,
>< Davar hans hu i englekor. Paa GUd han monne
« falde.

5. Af ret sorg faldt han i fsvn, Hans sorg fik
snart god ende, Det dan da dwmte, var ey lsgn,

z Men ffeede ham for sande: Hcui rokke en mand alc
paa en hest, Forde hannem, som han ckunde best,
Efter sin eycn vilNe : H.zn vogned op og saae sig
om, Paa Hvileboy sad han vel sum, Det duer ey

at dolNe.
. 6. De horder ginge saaraMg, Til hannem at
i husvale, Han blev saa msgct underlig, Han horde
, dem danffe tale, Han meent'han var i Jerusalem,

Han vidste ey hvor han kom hiem, Efter saadanw
og hvile, Han lovede GUd i Himmerig, Der
ham havde fordt saa underlig , Saa mange huns
dredemiilc.

7' Saa stod han op og var saa glad, Det kund'
ey andet vare, Saa gik ban ind i Slagelse stad,
Det var et stort nymerc ; Han sagde Messen ilem
salem, Samme dag kom han end hiem, Aftensang
at stunge. Ingen mand kand stge deraf, Hvor han
kom fra den hellige grav, Det han havde mange
tunger.

8. Anden dag som der varnast, Han vild'eylcrn-
Zer dva'lk, GUd var hannem i huen best, Ha«
vtlde de mills mlle; Til S. Zacob og Trundhiem,
End kom han alt hjemlen, Forend hans staald
brodre vare. Hans hest var snar og ikke seen , For
di kom hall saa snatt iM, Hans beene var' gand
ste snare. , -

9- Fattige han gierne huns, Naar de vilde
Mmm Zeste, Mad og W, Ild oZ Lys, Gav han

dem
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dem af det beste; En kvinde gav han sit lyvn iqicn
En krsdlmg gav han ha'ndcr oq bcen, Med GUd!

hielp og naaoe; All det han i GUds navn gav, De!
kom igisn som vand tll hav, Der fik han af sto,
baade.

10. Alle de i Slagelse boe, Han agtede deres be/
sti, Han flyde dem grcrs til deres ko, Og vand l,>

deres heste. Alle de nu GUd kalde paa, Hielp <:i
ham de vGlig faae, De fatuge med de rige. StM

dags reyse oq aften god, Forleen os Chnst mede!
fnt mood, Bi finde siet ingen hans lige.

11. Nu ligger hcliia Anders i sorten muld/ Alt i
St. Peders kirke; Enhver sin GUd er tro oq huld,

Dem vil GUdhielp'oa styrke , Hellig AnderscsD
nu glcrdes med GUd, Fordi han holdc bans hcllW
bud, Men han var ud: lwe. O lEju Cbriste

din bon.. Lad os i Himmelen faae goo lon, Lad os
der med dig leve !

Forklaring.
Hvidtfeldt holder dette for cnDrom, ug at han iTankernt

,tteva?sentljg, haver vErn' i loppe ti! Si. 'lacob i Kuw
Tud 'Disc,«

pulus de Tempore taler oq oln denne haus Rejse,
ivmtMaal er denne: En Pra'st afDncin eller Danmark,
ved Navn Anders, der han Pilgrims vjis var sor»ejst ti!

den Hellige Grav, og hans Folqrffab vilde nn hicm, saal!l
t Ml : Tiden og Steden er hellig, horer fsrsl Misse. Men dtt

de dog fore bort, er han, efter at Messe oq Maaltidholdcl
var, udgangen allecne , hvor en paa en Hcst, bad h «naem siddc,
op, og der H.Anders qivrdesaa, stiv danindnlAftcnen,

han saae sin egen Kirke for sig! Men hans Anwrer beftch
ham at takke GUd, og dermed wrsvand , o. a. m. Ellers Kaott'

vgsaa Odin fsrdHading paa en Hest over Vandet: Men jeg!
Vil Ae ligne en Hedning vcd denne hellige Mand.

Der sees endnu Hvilc,Heyen uden for Slagelse. Det Sta»
W-Verk / som stud om hans Grav : findes endnu iet K,i pcl! !

HM



Fierde Patt. 717
" han uggcr ndhuggen i et Tm, med Kalk og Disti

l D«' er adstillia Saau, hvorledes han forssaffede dem i Gla«
I <Ml«rd, som han begicrdeofKv!!c?cn, Valdemar Sejer,

hvilken bevilaede ham saa lnegen , ftm han han kunde ride om«
fringpaact ni Natteraammel Foll, mens Konstenvar i Bad.

' Dcr han nu uwreed er. swr Mark til Byen , kom bud til Kon«
> gen, at han ey styndede siq af Badet, da stulde han vel
f ride al formeattaf bandet dertil, 0. s. f.

/V>aa store hcNae gaver, GUd mon Danmark med
crre; Af Rom komme hid to Paver/ Efter

Romerffe viis at vcere, En Messe-degn den lredie
er; Han derfor pms nu dcrr.

2. St. Lucius er en afde , I Sicrland mon han
vcrre, I Rocsklld de hans hoved see, Som for kirker
mon Kronen bcne; En Drage lagde han, ode,
Som i Belt morde folket mode.

I. De Pmlater af RoM stad, Til Rom lade
bud udgiore, Man derom en Prcrlatbad, Som
Inu monne hore : Lucii hoved finge de der, Og for
de til dem i Danmark er'.

4. De toge det hoved og helligdom, Og giorde
det meere hcrder, Saa fmde de det fra Rom , Hid
til Danmark neder; Det kom saa iden stund, Det
fortes over Beltc-jund.

5. En Drage var der grum og lecd , Skib giorde
han stor plage, Saa mangen mand der blegned
ved, Han vild' en af Skldet have; Det var stol
ynk og stor nod, Hver saae for sig sin visse dod.

6. Der det Skib midsundes var, Som Mil
hovedmonsore, Den drage saae de aadenbar, Han
vilde dem ondt giore , Paa doden monne de grunde.

7. Han

Om S. Lucio og dcn Trold i Belt.
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7. Han qlk stem udi den stavn ,
de bevare, Han giorde signelse i hans navn, O«

bad dem ey bcrre fare , Han sianede baadc zklb vi
vand , Den HErre Christus solsand.

8. Der den Drage sik det at see , Han maalt'
sy lamaer bide, Han flyde bort og raabte vee, Og

Zwrd'ey mccre kvide, Til land komme de og vme
fro, Paa lEzu Christ monne de tro.

9. De forde det hoved til Noffild bye, Alle mon
nd mod dem gange, Og M folk Elm

Gudsord monne de lan.qc. Nu lares GUds ordi
klrken stisn. O lEfu Christe hor vor bon.

Forklaring.
Mf Rom komme hid 2 Paver. Dette ffulde vel vsre Paw

Hellighed for ncrr talet, om den sig hid tildisse Norde
Folk stllldc ydmyged,s3m Aib.Krands og siqn-i Mclwv. 3 at

de gaae ey ud at pz'iTdlke,lnm heller blwe til Rom besiddende,
o.s.f. Dog siges Benedictus Pave, at.va>rc kommen til

Hamborg,og der dsd og begrave», som stedet endnu viises/hnil«
let lmn Velynder og fornemme Ven D. Otw Sperling den
Yngre i et Skrift herom beviser gruudeliaen anderledes al

have sig. Disse maa vel have vl?ret 2. Paver eller Prcrster;
Thi naar der vare 2 Paver paa en gang , og forligtes de ey saa

vel,atdcrundefslgesad.
LucmsPave, denforsteaf det Navn (Uf hvilken

len i Rostlld kaldes Luds Kirke og kucii Kirke) blev halshug-'
gen for Christi Navns ssyld under Keysrr Valeriano , som Pa<
veKrsnckcrnc vidne. Saa at derfor isse S, Lucius selv, men!

hans Hovet blev hidfsrlv og menes endnu at findes blån, Kavi-,
telets gamle Sager i Roffild. Men det om den Trold sin«,
des afmalet paa den gamle Alter Tavle i Koret, saavelsom
og over Kor-dsrren under Pulpituret , med denne Overstrift:

Vecolli.tioBt i.ucii. Begge sted viise de hans Hoved ud af
Skibet mod Trolden , som derover bottfiyer i Og siden hvor- !

ledesalt Klerkerietgaar ud til Stranden i Proces med Kors
og Fane, at tage mod dtt. StLucii Paves Hukommelse !
blev holdet 12 MarM ,

«^
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Lcctsr Povild i sit Svar til Kong Gosies Sporsmaal , ffri-

Ver her om saaledcs : Icg bcsmder oste lyet store og underlige
! Tegn, som then denedidcdc GUd lod stee med thct Trold , som
! havde besiagct then Strand , som stclncr mellem Sieland og
'Fyen, og kaldes Bssit, hvor tyet oste tramgde hver Skib eu
.Mcmd udaf, saalcrngeat St. LnciiMartyris og Paves Ho«

vetpanne fsrdes thcr over indtil Roffilde Donikirke, hvor sanp
!,ne hellige Martyr haver nu en a'vlg Amindelse: Men han er
! Patron ud> sanimr hellige sted. Det var tilforn kaldet Hclliz

Trefoldigheds Kirke , bygt forst afK. Harald Blaatand.
Ellers er en gammel Sagn i Rostild , at der nogle underti

icn stulde drukne i Isesiord, maastee ved en Nykke eller Ros,
Nler,sum toge Mennesterne dort,og sugede dem ; Efterår de an

toge asstilligesiagsHam og Skikkelse. Vel findes i Viserne,
llt St.Oluf kws Soe-Trolde bort, men han var en levende

Mand og Konge, men her var ikkun et dsdt Hovet. Dog kand
jeg og tro undertiden utrolige Ting.

Mist Brud Offer og mist Brud
' Mdeling.

om eu lsverdag, Det rcgned under oe,
Det var Toge Hcrmandsen, Skulde hente

jln festemo. Jeg stal ride ud imod saa ven en.
2. Den Herre ud af vinduet saae/ De bekke de

lobe saa stride, Jeg kloder ikke saa dyrt min mo,
Jeg rider mig selv til kvide.

3. Hor du Nilaus Beneditsen, Du haver langt
beene : Jeg beder dig for den veldige Gud , Hent miZ

Min unge brud hjem.
4. Svared det Nilaus Benditson , Han svared

tt ord for sig; Skal jc.g hente dnl unge vrud, Icg
Vior visselig svig.

5» Det var Nilaus Bsnditfsn , Han rced den
brud imod, DerhmgdeMogsindalgLM, Alt fos
ians gangers ftp.

6. De
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si. De klcroc dem l silke, Og saa i gyldcnc ffruk
Saa rede de ti! kirke , Alt med den unge brud. le,

ftal ride ud imod saa ven en.
7. Bruden siaar for klrkc-dor, Rod som rosens

blomme; M bad bruden tll vandet sce, Om bm
gommen cy mon komme.

8- Svared det Benditson, Han svare!!
ord saa blide : Han lord' ey fare over bekke i dag

Kor sirOnnncne lobe saa smde.
9. De satte druden paa brudebenk, Baade m!

tukt og somme , Alt mon de tll vandet see, Om brud
gommen ey vil komme.

10. Saa ffieukte de baad' ol! og miod, Udi de«
sblver-ffaal/ Det leed fast mod aften, Og ftj

mod senge- maal.
li. Lsftcdedcn unge brud, Udi den brude-sen«

Hun sad der vel i timer tre, Ikke kom brudgomme«
end.

12. De Prcrster stode for brude-seng , Og siunz
som best kunde vare; Hvo stal lM hos brudent m!
Men brudgom er ey here ?

i). Frem gik Nilaus Benditson, Og ffsd l
sslv-svendte ffo : Jeg vil sove hos bruden i nat, K

giver hende min tro.
14. Saa drukke de det bryllup, Og giorde ji!

glade og blide, Foruden Tyge Hermandsen, Hal
torde ey der over ride.

15. Det var om en Odensdag, Vandet W
til at falde : Over kom Tyge Hermandsen , M

sine brudmcrnd alle.
16. Han kom i den bryllups-gaard, Og til d

stionne gilde, Det da svared den unge brud, R>
bort, du komst for silde.

17. Hl
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? 17. Hor du stolten Sldsellilo, Det haver jeg med

» dig, At du har loved en anden, Men ilde svioed
mig; Jeg ffal ride ud imod saa ven en.

l« 18. Hor du Toge Hermandson, Det maattdu
!« bel moe; Jeg vil ikke have den svend, I regn ep tor

udride,

l 19. Havde du vcrret en jomfru-svend, Og havde
sdu mig kler, Du havde brudt den belge blaa, Alt

med dit blanke sverd.
l 20. Da vil jeg mig klosier give, En munk saa vil
chgvirre, Men vider stollen Sidscliild, Jeg kommer

her aldrig meere.
» 21. Falder da din vey her frem, Og stilles da de
j bekke, Haver jeg Oste fleer'end to, Du faar dem i

dine sekke.
Anmerkmng.

Mcrsierne siunge for Brude-Sengen, som endnu stal v<rre
i Sverrig, og var her i min Barndom sædvanligt

paa Landet. Gtrax noget mk een imod und Giftermaal
lller andet, Kloster gav man sig, som de Latiner sige: Oc^e«.
Ntio tri» !Vl.

XOVI.

Mandens List er vel bchmdig,
Kvinde- W er dog u-endig.

var Elen Oves-daatter , Var kommen saa
vidt i ord. Z)et er ikke for hendes meget guld.

Ly heller hendesgrsnne jord. Og vi ere Jomfruens
Mttd.

2. Det er ikke for bendes meget guld, Ey heller
hendes gronne jord, Det er meer for hendes
kr prised over Kongens bord.

Det var Herr Magnus, Han beder sadle sin
M, Jeg vil ride til BelsKvgamd, ElenOvcs-daat-

fGe. Z z 4« Der
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han kom til Sallingsund, Da spurd«

han til Ty / Monne Her Ove vare hiemme, Eller el
han dragen afby? Og vi ere jomfruens mcend,

5. Det da svared den Fergemand, Og saa to§
han paa: Herr Ove er ikke hiemme, Han drog ai
byigaar.

6. Saa gik han til kirke «-stette, Og der band!
han sin hest, Saa gik han i kirken ind, Alt son
han kunde best.

7. Alt da stod de stisnne Jomfruer, Og hm
hos moder sin, Foruden Elm Oves-daatter, Oj
hende rand tåare paa kind.

8. Traadde han over skammel, Og vel over fieen
end to: StaaropElenOves-dacttter, Oggwernch
eders tro.

9. Det da svared den stisnne Jomfru, Og heudl
randt tåare paa kind: leg er ikke Elen Oves-daatter,
Jeg er hendes tienesteckvind.

10. Laam saa haver jeg hoser, Og laant saa hal
jeg ffo, Og laant saa haver jeg hoved-guld, O
derfor stander min tro.

11. Huntogen guldring af sin Haand, OgD
den Sogne-prcrst, Jeg beder for den sverste Gud, 3
lcrser den lange last. i

12. Der hun stod i altergul, Da havde hun ho<
ved-guld paa, Derhunkomtilkirkedm, Da HM
hun kappen graa.

iz. Der hun kom til stette, Der issie hun hatz
hest, Saa reed hun til Sallingsund, Som hu«
lund' allerbest.

14. Det var Hen Magnus, Han mon af kirken
gaa; Bott'er Elen OvesMatttt; Og hvad er nu ti
raad.

35> Fl)l«
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e 15. Forlange horde messen,
lgelM; Bort'sr Elen Ooes-daatter, Og lsst har

hun min hest. Og vi sre Jomfruens Ma'nd.
z 16. Derhun kom ttlSalllnZsund, Raabtehun

paa fergemand; Her er peng' og gave rund; Fsr
over strår paa stmw.

17. Der hun kom der midt paa sund, Da flog
> hun ud sit håar: Hsr I det Herr Magnus; Icg

bliver en mo i aar.
! 18. Der hun kom over Sallingsund, Der Med
! hun med sin hat, Far nu vel Herr Magnus, Jeg
bliver en ms i nat. Og vi ere Jomfruens mand«

Amnerkmng.
/Kom jeg finder i Glektebsgerne, da var hzm Herr Ove Lun

! DaaiterafKlavsholm; Ogstaldette vcrre steet ved
Aar 1386. Et artigt Qywdesmd, at bevare sin Mre og Tro,
hvorfor hun og er bersmt med denne Vise.

X<IVU.
Kierlighed er snart tceudt, men ey si,a

snart flukt.
iKrik Styggesen tiener i Kongens gaard, Han

de baade sadel og heste, Liden Kirsten er paa
Forslev-gaard, Hun leger med rode Zuld-neste.
Saa glad rider Erik Styggesen mod sin Jomfru.

2. Det var Erik Styggesen, Han beder sadle de
heste, Vi ville ride os op paa land, Fru Elselild
at gjesta

3. Velkommen Erik Styggesen, Belkommen i
vorgaard, Den brune misd, den klare vil«/ Skal
rare for eder uchard.

Zz 2 4. Jes
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4?leg passer eypaa den brune miod, Ey paa den
klare viin; Hvor er liden Klrstin, Hun er allerkie
reste min. Saa glad rider Erik Styggesen mod jiu
Jomfru.

5. Liden Kirsten sidder i hoyeloft, Saa rod ion,
en rosens dlomme; Saamaud ved Erik Styggesen.
Saa lidt agter hun eders komme.

6. Liden Kirsten er i hoyeloft, Og sommer det bck
ster blåa; Jeg siger eder Erik Styggesen, I sta!
hend' aldrig faa.

7. Det var Erik Stygge, Hankast omkrmgsln
hest, Saa reed han til Kongens gaard, Som ha»
kund' allerbest.

8. Det var Erik Styggesen, Gaar for Kong
Hans at sma. Jeg har mig cn Jomfru fast, lez
maa hend' ikke faa.

9. Mit raad ffal det vcrre, Imens du raader M
mig: Tag du selv din fastemo kier, Og var saa
mand for dig.

10. Det var Erik Styggesen, Han lader de lm
breve strive; Sender han dem til Froslev-gaach
Liden Kirsten at overgive.

11. Maldte det liden Kirsten ved sig, Der hun dl
lon-breve fta; Raade det GUd i Himmerig, Men
det nu saa stal gaa.

12. Det var en Mandag morgen, De folk var
all' udi enge, Tog han bort liden Kirsten, Udaf dl
blode senae.

i). Saa fast grad liden Kirsten, Der hun drog
paa sine sto, Forend hun kom til Sallingsund, Hun
baade legt' og 10,

14. Han ford' hende over enge, Og over de sov
te hede; Der var baade fruer og mott/ Med hesi
vgkarm tilrede. 15« Dl
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16. Tak have Erik Styggesen, Han holt saa vel
jm tro: Han fsrde hende til Matrup hen, Lodder
sit bryllup bo. Saa glad rider Erik Styggesen
mod sin Jomfru.

Forklaring.
/Ank Styggesen stal have vieret en Rofenkrands af Matrup,

»oml Kong Hanses Tid tog sig en Jomfru af Frssleqaard
i Mors ti! crgte. Hnn var Niels Kaas og Fru Else
DaatttrsDaattcr, og sikhanFrsslev-gaardmed hende, hvor
de boede i mange Aar.

Denfsrsie Kristen Mand af de Rosenkrandser var og en
Erik Rofenkrands, begrcwen paa Hisringsholms Marki
Jylland ien Hoy hos sine Furfcedre. Han var med Stig
Hvid til Rom, og forhvervcd
me«. Herr lep Jensen Roscnkrands blev flagen til Ridder
ved den hellige Grav 1441. Herr ErikOttcstn kaldte sig fsrst
Rosenkrands 1426. Der siges, at Dronning Margrete ey vil'
de tillade dem at fore dette Vaaben, fordi det var fsrsieligt og
for meget for Adelen. Der meenes ogsaa , de vare af de
Grever afEbersiein , som ere Pommerske, men dc fore kun en
RosciVaabenet.

XXVIII.

Hvor der er Kierlighed, er Tro.
var Morten Venstermand, Han varen

mand saa god, Fcrste han sig en stion Jomfru,
Og alle hendes yenner imod. Saa glad rider han
af Rostild med sin Jomfru.

2. Det var Jomfruens brodre jyv, At de kunde
dem adskille, Gave de hend' j kloster ind, Det var
imod hcndcs ville.

3. Det var Morten Vensiermand , Gaar sig for
Kongen at kcrre; De have min Jomfru kloster-givet,
Og derfor kommer jeg here.

4. Det var Danner-Konning, Og svared han
for sig: Du tag din Jomfru af kloster ud, Og det

33 3 til-
>
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tilsteder jeg dig. Saa glad rider han af RostilQ mco
sin Jomfru.

s. Det var Morten Benstermand, Sit hoved
sveder i ffind, Saagaarhanihsyelost, For sin w
morbroder ind.

6. Her sider I morbroder kier, I kiender mig godl
taad, Hvor jeg af klosteret, Kand min kier feste
moe fane.

7. Det svarede haus morbroder, Han svam
dertil med <rrc: Lov du dig manden moe, Og ladde!
nu saa vcrre. ,

8. Det svared Motten Benstermand, Hanstodi
Skarlagen wd, Jeg skal enten den Jomfru have,
Eller vorde for hende dod.

9» Hor I dst min morbroder kier, Vil I med mig
ride, Da legger guldlade! paa ganger Zraa, N
vill' ikke lengre bide.

10. De rede gennem Roffild by, De vare alle
saa glade; Mand kund' ikke jorden sce, For hcss oZ
brynie-plade.

ii. Tsstcr rede de det kloster om, Ogomdenw
ster-muur; Hct fornam den Priorinde, Som hmi
dar i sit bum.

12. Saa gaar Motten Venstcrmand, ForPck
vrissen ind; Maa jeg med Jomfru Anne tale, Allw
kiercste Fastemo min?

13. Jomfruener i kloster, Siunger med de an
dre i kor, Hendes frender have hende gived ind/
Med Zuld og gwnnen jord.

14. Hendes venner have hende kloster-Zived, Hel
ind ae leve sit liv; Du rid bort Monen VenstM
mand, Hun aldrig blir din viv.

l5» Jeg taled med Kongen i gaar, Han g^
mig
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mig dette mad , At jeg ffulde tage min festemoe , Og
spsrg' eder intet ad: Saa Zlad rider han af Rostild
med sin Jomfru.

16. Bort gik Momn Vsnstermand, Med rige
stender og mave/ Tog han saa den siwnnc Jomfru,
Udaf den kioster-have.

17. Han reed gennem Rostild, Og han var alt
saa fro, Ude sma hendes bwdre syv, De saa ey
vunder for nu.

18. HiOt rider Morten Vsnstermand, Paa
gangeren, den cr sort; Han har vcrret i kloster, Og
fort vor sostcr bort.

19. Han recd hiem, Derefter mon han sit bryl
lup glsre , Han bod did Kongen med alle sine mcrnd,
At mand det vidt stulle spore« Saa glad rider han
af Roffild med sin Jomfru«

Forklaring.
cMorten Vensiennand bode, paa Havelsegaard i Sielland
.W Der han var Udenlands i Kongens Bestilling , blev
hans Fesmnse, Jomfru Anne lens-dotter, giuen i Vor Frue
Kloster i Rostild, som var ved Vor Frue Kirke der samme«
steds. Morten klagede det forKongen, som gav hannem Lov
at tage hende nd igien. For den Gierning styld lod Bispen scet«
le Morten i Band. Hvorfor han gav sin Gaard Havelse og
6wsier Koru, til Luds Kirke i Rostild, for han knude komme
afßaud igien, men han boede der selv den stund han levede.
De Mae iugcn Bsrn sammen , og efter hans Dod gav hun sig
i Vor Frue Kloster igien. Dette i denne og sorrige Vise,
<wdc i Kong Hlinses Tid.

Torkild Veßstermand bygte Torkildstrup i Falster. Han
M cu Hcdnlng og lmqer i en lang Kcrmpe-Grav i Spare
bicrgs Hoy, iun uem Torklldstrnp og Torpe , hvor der staar en
Steen over hannen:.

Om Johan Venstermand ste tilforn 26 Bise.

Zz 4 x<2ix.
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Frue Anne Lykkes Vise.
HErre GUd hvor ganer det til, Men verden
beteer fligt et spil, Som tilforn i Susann«

tid, Der hun maatte lide sorg og kvid; Saa klagede
Mig lognagtelig, Og brugte mod mig falst og svig.

2. Der mand efter GUds byrd ffrev, Tusind,
sex hundert, sex og tyv', Det i November-maanel
var, Nyborg i Fyen er obcndar, En grum Cap
tein med folk saa mange, Kom m tage mig til fange.

3. Han talte hart, Barfos og stiv, legnnM
te folge lirar hans pib', Fra eene barn og venner
fieere, Udi et stiv, som var tilreede; Og giorde saa
Min Herres ville, Hvorefter jeg mig stulde stille.

4. De forde mig saa til Bchuus hen, Hvor jeg st
siden brev igien, Af hvilket jeg har last og seet,Hvad
mme stender mig hartilreedt, HosminaUernaadigste
Herre ved logn, GUd deres dommer vare.

5. At de dissnarere kunde miq ombringe , Dog deh
dem ey kunde gelinge, En trold kone afen sted og lG
Er kiobt til at fore mig i ry, At jeg min Herre vilde fol»
raade, Til dode, og riget for' i vaadc.

6.? Men GUd en dommer ret og from, Har fort mi«
Sag saa underlig om, at alle kunde see og forsmå,
Mig stammelig vare lsyet vaa. Hvorfore jeg kani)!
ty fuldtakkc dig , Om engle tung', end var hos mig.

7> Jeg til GUd un mm sag ml satte, Gom ey vil
Zlemm'atkald' trette, Paa dommedag ret visselig,
Dem som omgaaes med falst og svig, Da sta!
sandhed uden tvivl Gaa frem, som ligger her l
styvl.

8. Hermed hold op mm pen og tunge, O GM
bsvar vor uaadigst Konge Fra ald u-IIM til liv og

sich

xc^ix.
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sicl, Og min' anklagere faa sin deel. Det ynster
jeg ret inderlig, O GUd bevare og bonhsremig!

Amuerkm'ng.
beklager sig i denne Vift, som dm der har lidt sior U ret

ved sine Anklageres falste Angivende , som hun furmerner
Aarsagen ti! denne hendes Bonfmelse, gives tlikiende i
stian den 4. Brev, udgivet i Hovet-Kvarteret i Stade By" den
24. Nov. 1626. Forst at hun haver mod alle crrlige Fruen,
timmers og Enkers Swder og Brug i almindelig Herredag i
Kolding (hvor hun intet havde at forrette) med Drik og an
den Letfærdighed , aarle og silde sig hos vores clsteiige Herr
Gsn og udvalde Printz / Herr Christian opholdt , os. f. Der
nest haver hun fslged hannem af et Land ind i et andet, saa at de
baade inden og udenlands, have om hendes Rippen og Reise
vidst at tale spotteligen nok. Saa hun hverken agtede GUd
eller Ovrighed, TugtogHovisshed, 0. s.f.

Visen er ellers siet sammensat , hvor udi jeg dog haver rettet
Meget , og det unsdvendige aldeles udelukt.

<^.

Frskcn Anna Cathrines Vist.
Illd verdstig pragt, Med ald sin herlighed, Er
<»> snart ombragt. Det maa jeg give magt, Og
forandret til fortrad : Thi den som meener i aar,
At han staar , Om han end frygter GUd , Kand dog
snart faa bud , At han stal herfra , Lade gladen staa,
Hvad er da verden at lide paa?

2. Nu stod jeg vist med glcrden i min haand, O
lEsu Christ, Hvor snart er glcrden mist! O hvor
stisrt er lykkens baand! Jeg meente det holdt fast,
Men det brast, Udi et syeblik, Fik strax en anden
stck; Ald min fryd og stemt, Hastelig blev temt,
Dg som en syvn forglemt.

Zz 5 3. Nu
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9. Nu var fast nd, Atglerameald min sorg, N
flog jcg lid, At lykken var mig blid; O Fortuna di
falsse borg. Jeg efter hans ville sand/ Fanged ar
med fryd igien / Og jage Zorgenhen, Da kom stoi
ry, Ovcr land og by. At mm sorg angik paa ny.

4. A!d lyst foor hen, Ald verdeii blev mig lceD,
Ey vcromg ven kand rejst mig igien, Doosenspill
siog mig ned: thi Ven jeg havde ret km, Og mi
vard, Al holdes for en ven. Tog dodcn pludjh
hen, At jeg unge dlood Miste stmx mit mood, D«
jeg meeme best jeg stood.

5. Christlig og vel, Drev han sin alders ch
At siud og siel GsstcGlW , rat ogffcrl, Mod lM
mand var from og blid. Thi fortryder mig ret hiw
tclig, At saadan crldelt dzcrt Skulde heades saadan
smert, Ja faa ynkelig svig, Overfal«
des uforl^wd'lig.

6. Ach bittre dod, H'oigiordedn det mord? Da
angest og nod, Har giort' min' oyne rsd',Ach hvad hal
jeg da giorN Ald min natur blev forvendt Og bespendl
Med angest runden om, Da saadant for m!g koni,,
At jeg miste brat , Den crdle stat, Som kom mig foi
dag og nat.

7. Thi maa med mig Enhver bekicnde vil, Du
dsd gior lig Den fattig med den rig, Og tar ude»
forffiel; Dog naar GUd give vil Sit lov dettil,
Med dlg maa dandst hen Baade fiende/
ven. Jai alle land, Hverken kvind' eiler manL,
Kand uudgaa dsdsens haand. ,

8. Hvo nng har kiend, Sce mig alvorlig M
Om jeg er den I denne min cleud, Som mig
te for Hoer mand. Jeg maa beståa det er sandl/
Jeg var vant At clffe crr'og lost, N'.l har jeg mis!

Ml!!
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min twst, Udlet oycdlik, Han drak den drik, Hvor
ved ald mm lyst forgik.

9. Ald min gestalt fra hoved indtil fod, Sce
hvor den faldt, Bed dsdsens streng'gevalt; Thi
forvandlet sig mit blod: Jeg som var rosenrsd,
Ose nu en dsd Mcer' lig i farv" og hud , Ach mig
bedwved brud , At den dsdsens mord Og, ulykke
stor Ramte mig om mit hierte-noor!

ic>. Raaben og strig har giort mit hisrte mar,
Mit hoved sygt., Mine ojne svag ditzlig, Som mig
doden havde fat, Legemet mister sin kraft, Det har
haft, Som den til grav far hen, Jeg lcenges til min
ven, Eja var jeg nu der , Hvor min allcrkierest
er, Det var min hiertens beaier.

11. Jammer og graM Er bleven min musik,
Jeg er forraad af dsdsens gift og brand, Og forgi
ven af hans drik. Ach kunde jeg snffe mig San
delig, Ret strar at fare hen, Til min udvalde ven;
Thi jeg veedmedffiel, At det Zaar hannem vel, Og
GUd haver giemt hans siel.

12. Naar findes den, Mig lccr taalmodigheds
konst; Bort er min ven, Jeg sorger her igien, Min
begier' er omsonst. Enddog jeg udoser klag , Nat og
dag, Og er ald min begicrr, At komme hvor han
er; Men dog lever jeg nu, Med en sorrigfuld hu,
Gom en eenlig turleldn.

13. Ade god nat, Far vel du prcrgtig blod, Jeg
er nu mat, For dig min crdle ffat, Du giorde mig
altid got: Om det mig nu forlagt var, Og stod for,
at leve her cndnu, Steds' est du mig i hu; Thi du
varst mm besteven, Jeg var ogsaa din igien, Det
tvinger mig li! graven hen.

3W



Dansse Kicrmps - Viser.732

Anmerkmng.
af Frskeu Anna Catharina (ez

er din saa vel digtcd, som den forrige ilde ,) som Boch
verne sindes for paa hvert Vers. Her udsser hun sin Hiew
Klage mmodeligrn ovcr sin trolovede Kierestes , Frands Ra»
tzows, da Danmarks Rlgcs Hofmesters, uformodentlige^

mlykkclige Tilfald , der han, Aar 1632, den 5 No
vembr. udfaldt uforvarende og druknede i Graven,

som gaar om Rosenborg i Kongens Have.

/

,WH/,^/)H^z«/

Rtg!



Register.

Register

De To hundrede Danffe Kon«
ge-og Kcempe-Viser/ som fin-

des udi denne Vise-Bog.

om Morgen dct var Dag 19 1
Aarle om Morgen langt for Dag 213

Aarlig onl Morgen Lerken hun sang 188
Af Norden jeg da horde 414
Ad Verdslig Pragt med ald sin Herlighed 729
Alle smaa Fugle i Skoven er zoo
All øvrigheds Vold at vme zoz
Alf han er i Norge Land fed ?7o
Alf han boer i OddMer 118
Algrcven bl<rser i sin Luur 538
Alting af GUd , i Himmel og Jord z
Asbisrn Prudcs Bise 411
Axel Torfens Bise 483

B.

Bermcriis og Orm unger Sveud 84
Berneriis og Orm unger Svend 102
Biartemaal hin gamle 392
Blakmand Konge vogner om Nat 419
Broder spurde Sosier ad 662
Bucke-Bccn og Elver-Stee n , og ficere 155
Burmand og Olger Danste 80

Christe



Regisier.

Christe GUd , jeg vi! dig <rre 29,
Cyriste GUd og Mand , jeg maa dig klage 35

Daattcr spurde hun Moder
Dsslbye Bisrn 1^
Dan Konge han lader en Havfru gribe 22-
Dan Konning og Her Asbisrn 55»
Danmark depligst Bang og Vamgc 5^
Danste Kongers Navne og Titel
De Bonder de klage dem op paa Land zB°
De ere saa mange i Danmark 231
De Fugle haver faaet saa underlig et Raad ' 29^
De Hofmamd sidder i Rossild Bye
De Kongens Mirnd rider paa Bolde i6i
De Ledings Mamd lagdes under Se 579
Ic legte Guldtavel ved breden Bord 483
De Rovere de ligger- for Norden Skov
De Rovere ville stikle gaac 4;!
De vare vel sin og sinsindstive 4»,
De vare vel fin og sinsindstive 23?
Der boede en Konning i Danmark 2?
Der boer en Frue i Danmark 152
Der boer en Jarl i Engelland 509
Der gaar Dauds paa Tofte 471
Der gaar en Bisen paa Dalby Hede 14?
Der ligger en Bold i Vester Hav iz; !
Der ligger et Kloster for oven Skov 66;
Der stunder ind til Danmark 126
Der var en Greve i Saren Land 43?!
Det var den gamle Greve 169'!
Deter i » Vaage-Nat 52!



Register.

Det springer nn saa vide om Land 247
Dct var Bchmcr Lands Droraung 205
Det var Grcve Herr Gunccim 47
Det var Henrik Valmarseu 596
Det var Herr Iser Axelssn 289
Det var Hcrr Konning Erik 249
Dct var Hcrr Peder han boer sig 588
Dct var Hcrr Peder han rccd sig 611
Det vac hspe Bermeriis 84, 102
Dct var Jomfru Gundelille 632
Dct var Ellen Oves-Daatter 721
Det var liden Kirsten hun 535
Det var Magnus Aalegrcvens Sen ' < 622
Det var Mester Kong Tidcrich 76
Det var Morten Benstermand 72 5
Det var Nilaus Baggissn 347
Dct var Oluf Strangcson 362
Dct var om en Lsverdag 719
Det var silde om en Aften 598
Dct var stolte« Frue Grimild 57
Det var stolte Svancklle 479
Det var Tord af Havsgaard 315
Det var unge Herre Kar! 6oi
Det var unge Herre Svend Dyring 671
Det var unge Sverkc , gaar for 193
Det var ungen Svcgder ,522
Det var ungen Ulf af Jern 67
Dronning Bcrugcrd 213
Dronning Dagmars Hiemfmd til Danmark 20 5
Dronning Dagmar spaaes af en Havfrue 207
Dronning DaguMs wdelige Afgang 229

Dron-

735Det er nu siccd udi, vor Tid
Det springer nu saa vidc



Register.

Dronning Ingeborg s Erik Meuveds 24
Dronning Elisabeths Gravstnft
Dronning Margrete Valdemars Daatter 28

Gine Bondens Hustru afVillcnsiof iz,
Elver Hsy ' 161
Engang reed jcg paa Dofresield 6s
Engang skulde jeg min kierest V.n lme 6zz
En lonifru sender sin allerkiercste 59,
En standende Strid i Sverrig 28!
St. Erik Kouning udi Dannmrk 21!
Erik Pvchessn bliver halshuggen 37,
Erik Styggesen tiener i Kongens Gaard 72;
Erland Kongens Son tager Eline unge Axelvolds Mo,

der tit Egte isj

Falckenbergs Slag zij
Feider nu Tåare, 0 Danmark og Norrig 5^
Frsken fores af Danmark til Sverrig 19^
Frsken Anna Cathrines Vise 7:;
Fru Annce Lykkes Vise 72;
Fru Ingeborg haver de Brsdre tre 25;

Om Ganger Pilten 5^
Germand Gladen Svend izl
Greve Gert af Holsten bliver siagen 26:
Greve Guncelin 4'
Grevens Daatters af Vende! uckMig Giftermaal i6z
Greven samler alle sine Mamd 26;
Grimild og hendes Brsdre 51,55^^
Gnmmer hau gaar paa Gulvet 1 n

Hakk«»



Register.

HFe og Krakke 395
Hans Skriver han tiener 582
Hedebycs Giengangcrc 5^
Hellelild sidder i Bure 533
HM'd vogner om midie Nat 666
Her gaar Dands i Borgegaard. 569

. Her under Marmorstene 573
Her Alf han er en EdclmZ - 368
Her Asbisrn Snare 55»
Her Bugge han bygger op Hald mctz 251
Her Ebbe lod bygge saa hsy en Bure , 7
Her Csbern tiener i Kongens Gaard 627
Her Helmer Blaa rider sig i Rosens 689
Her Jon Rimacn'dssns Skriftemaal 333
Her Jonas og Her Nielaus Maard 685
Her Karl sidder over Tavcl - Bord 663
Her Lave han kom fra Tinge hicm 616
Her Lave han reed sig under Sc 626
Her Lovmand reed sig under Oc s3 5
Her Nielus undte siolt Mttelild ve! 594
Her Oluf han rider san vide 69F
Her Ove bliver stagen af Her Terkild 364
Her Ove haver ey Matter uden en 72 ?
Her Orm han tiener i Kongens Gaarb 459
Her TuK Vognssn med sine Brsdre 354
Her Tideman 191. bliver halshuggen 376
Her Verner undkommer fra Lindholms Huns 353
HCrre GUd lese vel min Angest 613
Hertug Hanses Rejse til Roland ' 579
Hertugen reed fra Colding "3
Hertugen udaf Beyer Land 287
HiN'tflig mon M mig gremme 579



Regisier«

Hildebrands Vise / 6:
Her du goden unger Svend 541
Hvad er i Verden bedre , end en faver Viv ? 41«!
Hvad stal jeg i Danmark z^
Hvad vil os de Tegn betyde 58>
Hvitting Heldfredssn og Isald Kongen ioi
Hvor der er Kierlighed , er Tro 72;

I Lunde Kirke der yppes en Stefn 354
I Slagelse var en SogMPmst 714
laphet var en mwgtig Helt 545
Jeg blev fed saa svcrd udi Buur , blant Fruer 163^
Jeg lagde mit Hovet til Elverhsy x 6°
Jeg reed mig ad Qvelde , jeg lagde min Hest 152
Jeg seer saa mangt et Orlogs'SW Izi
Jeg stod mig ved en Bek at toe 655
Jeg tog Ornen paa min Bag 162
Jeg vil eder en Vise qvwde , om I vil den 216
Jeg vil eder en Vise qv<rde , hun er mig saa rede foe 692
Jeg vil ey om lysen Dag i Mark eller Skov udride 43a

vil mig af landet ride , det sagde 63
Jeg voved har mit kiere Liv Z97
Ingefred og, Gudrune , de sade udi deres Bure 618
lomsvikingers Vise 414
Iflauds Konge lader bygge et Skib 153

Karl Hsfding han sidder paa Ramsee 68r
Klage over Christian den Fierdes Dsd 58^
Klage over Friderik den Tredies Dsd 584!
Kirsi>'nlild tiener i Kongens Gaard b6o
Kier Moder I kiender mig RaO 709
St. Knud Hertug 385



Register.

K. Byrge i Sverrige lader 2de sine Bwdre svelte ihiei
udi Fængsel 252

Kong Erik Emnne og Sorte Plog z 8 K
Konning Valdemars Ftengsel 215
Kong Erik tog ind s Meckelborger Land 250
Kong Friderik den Anden i Ditmcrsicn 5?6
Kong Fridenk han sidder paa Kolding 5?6
Kong Gorel haver en Dotter 425
Kong Hogen Hogmsens dsdelige Ugang 259
Kong Mgnus Barfods Bise 416
Kong Regner Lodbrogs Viser 397,398,402
Kong Valdemar den forste og hans Ssster 55 2
Kong Valdcmar og Drmuling Sophie 552
Kong Valdemars SostwDottcr 562
Kong Valdemar den Andens Klagemaal over sin

Ssns Dsd 567
Keng Valdemar den Zierde 569
Kongen han sidder i Ribe 5^7
Kongen lader binde over alt sit Land 251
Kongen og Dronning Sophia 562
Kongen og vor unge Dronning
Kongen raader for Borgen
Kongens Dottcl af Engelland 45<2
Kongens Sen af Engelland 277
Konger, Haka og Kraka 395
Konning Christian den fang en 29 8
Konning Christian den gdie , 3^2
Konning Christian den Tredies Afgang 308
Konning Christopher ncdlaMer de oprsrsie Bender 286
Konning Christian den Zierde udvælges til Konge 330
Konning Friderik den Forste 3°o
Konning Zriderik den Anden winger de Dytmcrsser 312

Aaa 2 Kow

739St. Knud Konning i Danmark 180,5



Register.

Konning Haus drager til Dytlnrrsten 29,6
Konning Hans han sidder paa Kiobenhavn 292
Konning Tiderik sidder udi Bern )2
Kouliing Valdemar affærdiger sine Legater cftcr Drone

mng Dagmar .22

Langbeen Nissers og Mderich Verlandsens Kamp z:
Leonora Dronning i Barsels Nsd 567
Liden Danvcd og unge Svend Trest z^
Men Grumncr og Kanlpcr af Bittings Land n:
Liden han Rider til Tinge
Liden Kirsten stod paa hsye Loft s z«
Liden Kirsien og hendes Moder , 52^
Liden Kirsten sidder ved Dronningens Bord 62?
Liden Malfred ganger i Lunden 52;
Longebardcrs Udgang af Danmark 26
Levens og Kong Tiderichs Kamp imod Lind-Ormen 76
Lyksnsining til Kong Christian den Femtes Reaiering 586

M.
Magnus var Konge i Sverrig 4N
Mandens List er vel dchcndig , QvmWList er dog

u-endig 721
Mands Moder er tidt Sonne.'Konen und 70?
Mange dmbte Hales Sverde 39;
MarstStigAndersensSiza'22 l^227,2^o^ 246
Marst Stigs Dotter 24°
Mimmering var dcn mindste Maild im
Mm Fader reed sig op paa Land 60;
Min Herre haver fcesi ru Rosens Blomme 19?
Mindre Her Af, Greve af Tunsberg, stcylet for Hel

singborg Z67, 37°
Mist Bnw offer og mist Brud UKdeling 71Z
Konning Valdemars 215



Regisier.

Mis Bugge bliver slagen imod Kongelig Zcydc 270
Nilaus Baggesen og Brune Her Erik 346
Nu Dagen vil oprinde 392
Nu ville vi kvcedc om Hertug Knud I L6

O Danmark du csi lykkerig 536
O HErre GNd hvor gaar det tll 728
O Moder min Svan hvide 41:
O rige GUd i hsycsie Sal 440
Og der gaar Dautz paa Riber G«de Z43
Og det springer saa vide om Land 384
Og jeg stod for min Herres Bord 358
St. Oluf Konning i Norge 173, 173
Oluf Pant han sidder paa Korssr 696
Oluf Strmigeson , og unge Haf burd 361
Om hellig Anders i Slagelse 7^4
Om St. Lncio og den Trold i Belt 717
Orm unger Svend 169

V.

Paa Dofresield i Norge , laa de 5
Paa Lindholms Bicrg der stander en Lind 629
Pa a Lindholm Huns , de Svenne 35 9
Palle , Baar og Llden , tre Bwdrc dmbte hver anden 345

Ravnen han fiyer om Aften
Nanild beder legge Sadel paa Heste 245
Ramld louscn steyles for Rostild 246
Ribolt er en Greve - Ssn , on> det er 701
Ribolls Kamp lucd Dragen og Aller hin sterke 13 1
Rosmer Halmand 152,155,157



Register.

S. '
Saa store hellige Gaver ?n
Saa vinder den Svend sin lomfrue 162
Samsing timte i Kongens Gaard 467
Siellands forste Befolkning 542
Signelild sidder i Bur 5z5
Sivard Snaren Svends Kamp med Her Humble Zz
Sivard Snaren Svend Slog sin Stis-Fader ihiel 97
Slig en fornemme Ridder M
Slig Kannper som Helte Hogcn 59
Snecken hun ligger paa Lande zzZ
Solen stinner saa klar som Dag 548
Solen stinner saa klar om Dagen 181
Ssster spurde hun cuckeu , for den Zsa
Som Cam begyndte imod Broder sin 218
Spanie'Land og Myklegaard , de ligge zzz
Sterk Tiderick og Olger Danske 73
Stolt Ingeborg lader sig Hoveder stime 532
Stolt Signild hielper sin Broder 348
Stolten Ellensborg stander i HZyeloft 676
Svend Dyring han rider sig op under Oe, 673
Svend Fclding 320,126
Svend Vouved 89

T.
Tidemand
Tord af Havsgaard og Doste-Greve 11
Tyre Kåls Vise / , 414
Torkild han er den giwveste Svend 545
Tyre Danebods Vise 545

Ulf van Jern 66
Unge Sverke , Konnittg udi 192



Bog-

Rcglsicr.

Vel cr dct sande i LMen siaar 3 1 8
Verner Rafn 144
Bi hugge med Kaarde , der Ormen 422

- M kunde formerke baadc aarlc og silde 308
Bidrick Verlandscns Vise 419

>' Vil I hore og lyde , det jeg nu kvceder 456
Vol an , vol an udi GUds Mvn. 3 13



Bogtrykkeren til Laseren.
Wi ere alle Mennesker, det er, have Fch
<<> Og det er meerc end Mennesteligt e«
at forsee sig. > Der ere vel giorde nogle snM
Mistag af Setteren som dog lettelW
lunde tiendes og rettes afEnhver, som Dau
ste forstaar. De ere kun smag/ efter min

Meem'ng; ere de anderledes efter Dm,
da leg dette til de andre Mine og

Dine ForseeZsir. Forlad saa og
far vel!







746

./'


